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Abstract
C. M. Gölstam. Licensavtalet och konkurrensrätten. Licensing in Competition Law.
Doctoral dissertation. Swedish text with summary in English. Iustus Förlag AB,
512 pp. Uppsala 2007. ISBN 978-91-7678-672-7.

The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic
thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition
law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law
reflects an economically realistic approach to competition. The study also investi-
gates to what degree the economic functioning of intellectual property is considered
in competition regulation and how much the economic functioning of the licence
agreement is considered. The investigation mainly consists of a comparative analysis
of EC competition law and American antitrust law concerning the economic argu-
ments and their importance. The treatment of territorial restrictions, field of use
restrictions, quantity clauses, tie-outs, tie-ins, grant back, no-challenge clauses and
price restrictions are of special interest here. 

This study shows that an economically realistic view of competition has influenced
current EC competition law, especially in the Technology Transfer Block Exemption
Regulation (TTBER). Exceptions from this development in the EC law are mainly
due to the goal of integration of the common market. Territorial restrictions are
strictly regulated in the TTBER even when the parties’ market shares are below the
market thresholds defined in the regulation.

The function of intellectual property rights are not much considered in EC compe-
tition law but there are general remarks about the economic functioning of patents in
the Guidelines for the TTBER. However, it is difficult to find evidence for economic
reasoning about patents in the formation of concrete rules. On the contrary, patents
are weakened by the widened concept of exhaustion presented in the Guidelines.

The economic functioning of the licence agreement is considered in the rules of
TTBER and the economic arguments for clauses which create incentives for making
investments or give the possibility of control are acknowledged. However, the free
riding argument has a weak position when applied to territorial restrictions, which
are more formalistically regulated.

The EC competition law has become more similar to American Antitrust law.
The decisive difference consists in the judicial treatment of territorial restrictions,
where the goal of integration is still of central importance in EC law.
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Förord

En vetenskaplig avhandling är inte ett resultat av ett arbete i vakuum.
Det gäller också denna. Jag har flera att tacka för att detta arbete nu före-
ligger i fullbordat skick. Först och främst är jag skyldig mina två hand-
ledare, justitierådet professor Torgny Håstad och professor Lars Pehrson,
ett stort tack för engagemang, stöd, uppmuntran, goda råd och värde-
fulla synpunkter under arbetets gång. 

Jag vill även framföra mitt tack till ytterligare personer, som varit till
hjälp under forskningsprocessen. Professor Håkan Andersson har läst och
utförligt kommenterat metodkapitlet. Även doktorand Joel Samuelsson
har läst och haft synpunkter på detsamma. Deltagarna i civilrättsseminariet
har diskuterat framlagt material.

Ett tack går även till fil. dr Johanna McElwee vid engelska institutionen
för språkgranskning av avhandlingens Summary och Abstract.

Ett stort tack till mina föräldrar för uppmuntran och engagemang.
Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet för de ekonomiska bidrag,

som erhållits från flera finansiärer. Arbetet har möjliggjorts genom
understöd från Konkurrensverket, Juridiska fakulteten, Institutet för
rättsvetenskaplig forskning (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) och
Tore Alméns minnesfond. Avhandlingen har tryckts med ekonomiskt
bidrag från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning och
medel från fakulteten.

Uppsala i augusti 2007

Carl Martin Gölstam
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1. Syfte och metod

1.1 Avhandlingens syfte
Denna avhandlings syfte är att utreda och analysera den ekonomiska
argumentationens betydelse vid den konkurrensrättsliga bedömningen
av licensavtal samt att därmed beskriva rättsläget. Avtalsobjektet i ett
licensavtal utgörs av en eller flera rättigheter som skyddas antingen
genom immaterialrättslagstiftning eller som företagshemlighet. Vid en
konkurrensrättslig bedömning av ett licensavtal aktualiseras avvägningen
mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Såväl konkurrensrätten som
immaterialrätten är rättsområden med stor betydelse för det marknads-
ekonomiska systemet. Inom båda områdena har ekonomiska skäl haft en
central funktion vid utformningen av rättsreglerna. Samtidigt som såväl
konkurrensrätten som immaterialrätten syftar till att främja marknadens
ekonomiska effektivitet, kan dock båda rättsområdena i konkreta situa-
tioner inte bara befrämja utan även motverka varandras funktionssätt,
vilket kan belysas enligt följande. För att främja innovation ger patent-
lagstiftningen uppfinningen en skyddad position på marknaden. Detta
kan i vissa fall vara en nödvändig förutsättning för att en ny produkt
över huvud taget skall lanseras på marknaden och främjar därmed kon-
kurrensen. Utan den skyddade positionen skulle det nämligen kunna
vara alltför riskfyllt att göra de investeringar, som är nödvändiga för att
erbjuda marknaden den nya produkten. Patentskyddet kan å andra sidan
även resultera i att ändå lönsamma produkter lagstiftningsvägen ges en
förstärkt konkurrensfördel med fallande utbud och stigande priser till
följd. En slagkraftig produkt, som det under alla omständigheter lönat
sig att lansera, kan genom patentet få en redan stark ställning på mark-
naden ytterligare förstärkt. Konkurrensrätten syftar däremot till att mot-
verka situationer där konkurrensen begränsas. En skärpt konkurrens
kan, förutom lägre marknadspriser, även ge marknadens aktörer incita-
ment att ta fram ny teknik för att stärka sin egen ställning, vilket därmed
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främjar innovationen. Samtidigt kan konkurrensrättsliga begränsningar
av möjligheten att exploatera immateriella rättigheter genom licensavtal
leda till att det blir mindre lönsamt att ta fram ny teknik.

Att beakta licensavtalets ekonomiska funktion är därför av central
betydelse för en ekonomiskt välavvägd konkurrensrättslig bedömning.
Att licensiera utgör ett alternativt sätt för en immaterialrättsinnehavare
att exploatera sin teknik. Skall licensavtalet fungera på ett affärsmässigt
tillfredsställande sätt, finns ofta behov av att genom licensöverenskom-
melsen koordinera licenstagarnas aktiviteter (när upplåtelse skett till flera
aktörer). T.ex. bör tredje man kunna lita på att varor, som levereras från
ett licensnätverk, håller samma kvalitet oavsett vilken licenstagare som
anlitas. Samtidigt kan ett licensavtal, som samordnar licenstagarnas age-
rande, ge upphov till konkurrensbegränsande effekter. Vid en konkur-
rensrättslig bedömning av utformningen av licensavtal finns därför skäl
att beakta såväl licensavtalets affärsmässiga funktioner som dess konkur-
rensbegränsande effekter.

Att göra en ekonomiskt effektiv avvägning mellan konkurrensrätt och
immaterialrätt är således komplicerat och svåröverskådligt. De båda
rättsområdena motiveras dessutom inte endast av rena ekonomiska över-
väganden. Ofta har icke-ekonomiska ändamålsöverväganden framförts.
Konkurrensrättsliga bestämmelser och ingripanden har rättfärdigats uti-
från sådana hänsynstaganden som skydd för små- och medelstora företag
och inom EG-rätten har målsättningen att skapa en väl integrerad inre
marknad haft särskild betydelse. Även immaterialrättslig lagstiftning kan
motiveras utifrån icke-ekonomiska ändamål som att skydda den enskil-
des intressen. I rättsutvecklingen har dock det ekonomiska momentet
kommit att betonas alltmer inom såväl immaterialrätten som konkur-
rensrätten, vilket gäller för såväl amerikansk rätt som EG-rätt.

Avhandlingen syftar till att utreda den ekonomiska teoribildningens och
argumentationens betydelse för den konkurrensrättsliga normbildningen
avseende licensavtalet. Avhandlingens undersökningsobjekt utgörs av för
problemområdet relevant rättsligt material inom främst EG-rätt men
även inom amerikansk rätt. Rättsutvecklingen inom de båda rättssyste-
men kommer att analyseras utifrån vilken vikt, som getts åt den ekono-
miska argumentationen vid den konkurrensrättsliga regleringen av
licensavtal. En fråga av betydelse är i vilken utsträckning förändringar i
detta avseende skett vid normbildning i lagstiftning och praxis. Det
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kommer att utredas dels i vilken utsträckning ekonomiska argument
åberopats som stöd för olika lösningar, dels i hur hög grad det ökade
intresset för ekonomisk argumentation haft en reell betydelse för
utformningen av rättsreglerna. Av särskilt intresse här är kommissionens
nuvarande gruppundantagsförordning för tekniköverföring (TeknikF),
som trädde i kraft i maj 2004. Som ett resultat av undersökningen kom-
mer även den konkreta konkurrensrättsliga regleringen av licensavtalet
att få en genomgripande belysning, varvid innehållet i gällande rätt kom-
mer att ingående utredas. 

1.2 Rättsekonomi

1.2.1 Ekonomins betydelse för juridiken
Ur ett historiskt perspektiv har juridik och ekonomi haft ett tydligt sam-
band och varit ömsesidigt gränsöverskridande. Adam Smith var verksam
även på juridikens område, och för svensk del kan nämnas att en rätts-
vetenskapsman som Samuel Pufendorf arbetade med ekonomiska reso-
nemang. Under 1800-talet kom disciplinerna att skiljas åt.1 

Som exempel från modernare tid kan nämnas, att i Uppsalaskolans
version av den skandinaviska rättsrealismen ansågs nationalekonomin
vara av intresse vid tillämpning av juridiska regler. Särskilt kan pekas på
Lundstedts argumentation för att rättstillämpningen skulle anpassas till
de syften, som följde ur samhällsnyttan.2 Detta möjliggjorde hänsyns-
tagande till bl.a. ekonomiska principer. Lundstedt förklarade, att ”(d)et
gäller att på varje område inom rättslivet söka tillse, att sådana regler
upprätthållas, att samhällsekonomin har största möjliga gagn därav.”3

1  Se Ståhl, ”Mer ekonomi i juridisk teori eller mer juridik i ekonomisk teori?”, Fskr. t.
Lindencrona s. 479 ff.
2  Möjligheten att inom ramen för en realistisk rättsvetenskap beakta samhällsnyttan
bestreds av Alf Ross, vilket ledde till en debatt mellan Lundstedt och Ross (se bl.a. Ross,
”Realismen i retsvidenskaben og samfundsnyttekimæren”, SvJT 1932 s. 324 ff., Lundstedt,
”Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?”, SvJT 1932
s. 537 ff.). Enligt Lundstedt utgjorde samhällsnyttan en förklaring till rättsreglernas
utformning, samtidigt som den fungerade som en normativ målsättning vid rätts-
tillämpningen. Inom rättsekonomin har hos författare som Posner välfärdsfunktionen en
liknande egenskap.
3  Lundstedt, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten III s. 221.
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Samtidigt, som det alltså finns tydliga anknytningspunkter,4 föreligger
också vissa skiljelinjer mellan Uppsalaskolan och modernt rättsekono-
miskt tänkande.5 Amerikanska rättsekonomer har på motsvarande sätt
funnit gemensamma nämnare med den amerikanska realismen.6

Rättsekonomin är den gren av nationalekonomin, som analyserar
samspelet mellan juridik och ekonomi. Traditionellt sett har samarbete
mellan ekonomi och juridik förekommit inom konkurrensrätten (och
likaså inom skatterätten), där de ekonomiska frågorna alltid haft särskild
tyngd. Vad som är nytt med rättsekonomin är, att samspelet mellan eko-
nomi och juridik undersöks för hela juridiken. Rättsekonomin anses ha
initierats 1960, då Ronald Coase publicerade sin uppsats ”On the Pro-
blem of Social Cost”. Ungefär samtidigt påbörjade Guido Calabresi och
Gary Becker annan rättsekonomisk forskning. Under 1970-talet följde
sedan Richard Posner med sin ”Economic Analysis of Law” (1973).
Andra forskare av betydelse är Harold Demsetz och Armen Alchian, som

4  Förutom vad som redan framhållits kan även pekas på att rättsreglerna inom realismen
betraktats som ett socialt faktum med självreglerande funktion (se t.ex. Hägerström, ”Är
rätten uttryck för vilja?” i Olivecrona, Rätten och viljan. Två uppsatser av Axel Häger-
ström s. 192 f., Lundstedt, Obligationsbegreppet s. 197). Inom ekonomiskt tänkande
har systemet med rättsnormer ibland analyserats som en spontan ordning (se t.ex.
Hayek, Law, Legislation and Liberty I).
5  En viktig skillnad mellan realismen och rättsekonomiskt tänkande består i den nega-
tiva synen på rättigheter inom realismen. Lundstedt kritiserade t.ex. ”äganderättstanken
såsom logiskt omöjlig” (Lundstedt, Obligationsbegreppet s. 234). Detta hade sin motsva-
righet i den amerikanska realismen (se Posner, Overcoming Law s. 398). En annan skill-
nad består i att rättsreglerna inom realismen anses handlingsdirigerande genom sin
moralbildande funktion, medan de däremot i rättsekonomiskt tänkande analyseras utifrån
den ekonomiska incitamentstrukturen. Det bör också påpekas, att den skandinaviska rea-
lismen utanför Uppsalaskolan kunde ha problem med normativa utsagor. Ross ansåg inte,
att rättsvetenskapen skulle ägna sig åt normativa resonemang, och var likaså kritisk till att
”(velfaerds)økonomer… tror att kunne göre krav på en rolle som moralisk overhøjhed,
der angiver den riktige økonomiske politik” (Ross, Om ret og retfærdighet s. 383. Utta-
landet har uppmärksammats av Riis, ”Normativitet og den praktiske anvendelighed af
retsøkonomi”, TfR 2000 s. 477 ff., 495).
6 Jfr rättsekonomen Posner, Overcoming Law s. 393, som menar, att den amerikanska
realismen tillförde det juridiska tänkandet något väsentligt genom att lägga tonvikten på
att sätta realiteterna i centrum, samtidigt som man dessvärre saknade en effektiv metod
för att genomföra detta (Posner betraktar sig själv snarast som pragmatiker). En annan
rättsekonom, Oliver Williamson, ser likaså sambandet mellan sin verksamhet och realis-
mens målsättningar, se Williamson, ”Revisiting Legal Realism” i Caroll & Teece, Firms,
Markets, and Hierarchies s. 197 ff.
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analyserat äganderätten, och Oliver Williamson, som är den ledande
forskaren inom transaktionskostnadsteorin.7

Rättsekonomin används på främst tre olika sätt. Med hjälp av ekono-
miska resonemang kan den 1) förutsäga effekter av rättsliga normer. Den
kan även användas som 2) en förklaringsmodell för varför rätten är utfor-
mad på visst sätt. Rättsekonomin har slutligen en tydlig normativ funk-
tion när den används för att 3) ge rekommendationer till lagstiftare och
rättstillämpare.8

En särskilt intressant fråga är vilken ställning ekonomiska resone-
mang, som används normativt vid den rättsliga normbildningen, har.
När rättsekonomin används för rekommendationer kan särskilda pro-
blem uppkomma, framför allt om det framförs förslag till lösningar på
rättstillämpningsproblem (riktar sig rekommendationerna till lagstifta-
ren är det förstås främst en politisk fråga om man vill beakta dessa eller
inte). Frågan uppkommer i vilken mån argumenten kan beaktas enligt
rättskälleläran. Detta får undersökas från rättsområde till rättsområde.9 I
föreliggande undersökning kommer ekonomins ställning vid den norm-
bildning, som reglerar relationen mellan konkurrensrätt och immaterial-
rätt, att studeras. Det är därför av särskild vikt att beröra vilken roll ekono-
min generellt sett har inom båda dessa rättsområden.

1.2.2 Ekonomins betydelse inom konkurrensrätten och 
immaterialrätten

1.2.2.1 Inledning
I föreliggande undersökning består som framgått den centrala frågeställ-
ningen av vilken betydelse den ekonomiska argumentationen fått för
normbildningen inom den konkurrensrättsliga regleringen av licensavtal.
Vid denna reglering måste en avvägning ske mellan konkurrensrätten

7  För en motsvarande översikt, se t.ex. Roos, ”Varför rättsekonomi?”, TfR 1993
s. 227 ff., 228 f.
8  Se t.ex. D Friedman, Law’s Order s. 15 ff. Rättsekonomin har även utvecklats till att
användas på en rad olika sätt, som i större eller mindre utsträckning täcks av ovanstående
beskrivning, t.ex. med tillämpningar inom komparativ rättsvetenskap och rättshistoria.
För en översikt över senare utvecklingslinjer inom rättsekonomin, se t.ex. Mähönen &
Määttä, ”Nya tendenser inom rättsekonomin”, JFT 2003 s. 221 ff.
9  Roos, ”Varför rättsekonomi?”, TfR 1993 s. 227 ff., 241. Roos anger avtalsrätten som
exempel på ett rättsområde, där ekonomiska argument kan komma till användning, t.ex.
vid prövning av olika klausulers skälighet eller vid avtalstolkning.
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och immaterialrätten. Inom båda dessa områden har ekonomins funk-
tionssätt en stor betydelse för att motivera reglers utformning. Ekono-
mins betydelse inom konkurrensrätt respektive immaterialrätt kommer
att utvecklas mer ingående i nästa kapitel. Redan här skall emellertid
pekas på vissa särskilda aspekter, som är av principiell betydelse för
undersökningen.

1.2.2.2 Konkurrensrätt
Ekonomisk argumentation är naturlig för konkurrensrätten, eftersom
skyddsobjektet för lagstiftningen är marknadens funktion. Konkurrens-
rättens grundläggande syfte kan naturligen sägas vara ”att skydda kon-
kurrensen”, och mer specifikt kan den anges vara att främja ”effektiv
konkurrens”. Begreppet ”konkurrens” har en specifik betydelse i en eko-
nomisk diskurs, där ett begrepp som ”effektiv konkurrens” innefattar en
betydelse av ekonomisk effektivitet (allokeringseffektivitet, produktions-
effektivitet osv). När förbättrad konkurrens eftersträvas enligt konkur-
rensrättens regler är det emellertid inte givet att främjad ”konkurrens”
sammanfaller med en ur ekonomisk synvinkel förbättrad konkurrens.
Med ”konkurrens” avses här istället ett rättslig begrepp, som i större eller
mindre utsträckning korresponderar mot ”konkurrens” i ekonomisk
mening. Vad som avses beror på hur konkurrensrättens ändamål skall
förstås. Ekonomins betydelse för konkurrensrätten innefattar två princi-
piella problem. Dels uppkommer frågan vilken betydelse ekonomisk effek-
tivitet har i förhållande till andra typer av målsättningar. Dels föreligger en
särskild problematik i den utsträckning, som det inte är möjligt att uppnå
enighet om när ekonomisk effektivitet föreligger och vilka åtgärder som
främjar denna.

Att uppnå ekonomiskt effektiv konkurrens är en erkänd målsättning
för konkurrensrätten inom såväl amerikansk rätt som EG-rätt. Inom
amerikansk rätt har detta ändamål under senare tid fått en tydligt domi-
nerande ställning, även om detta dock varit omdebatterat. Inom doktri-
nen har höjts röster för att konkurrensrätten bör ges ett annat innehåll
än ett strikt ekonomiskt såsom att främja grundläggande politiska vär-
den eller konsumenters intressen. Även inom EG-rätten är ekonomisk
effektivitet en viktig målsättning. Även andra målsättningar är tydligt
uttalade som ekonomisk integration av den gemensamma marknaden
och skydd för små och medelstora företag. I anslutning till senare grupp-
undantagsförordningar har dock kommissionen allt mer betonat bety-
delsen av ekonomisk effektivitet.
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Den ekonomiska argumentationen är alltså av stor vikt för såväl ame-
rikansk rätt som EG-rätt. Den konkurrensrättsliga argumentationen
präglas av en stor öppenhet inför olika ekonomiska resonemang. Det
kan vara mycket svårt att utskilja ekonomiska argument med rättslig
legitimitet från ekonomiska argument utan sådan legitimitet.10 Det före-
ligger inte någon enighet om vilka ekonomiska teorier som skall tilläm-
pas och heller inte hur de skall användas i den konkurrensrättsliga argu-
mentationen. Och vid studium av den ekonomiska teorin visar sig fler
alternativa argumentationslinjer tänkbara.11 I det rättsliga materialet
finns dock en tendens att slå fast vissa typer av ekonomiska argument
som särskilt betydelsefulla. Detta har blivit allt viktigare, när den kon-
kurrensrättsliga regleringen i större utsträckning inkorporerat ekono-
miska hänsynstaganden. Av vissa rättsfall kan framgå vilken vikt olika
ekonomiska argument fått. Och såväl de amerikanska konkurrensmyn-
digheterna (Federal Trade Commission och justitiedepartementet) som
EG-kommissionen har gjort riktlinjeuttalanden om hur ekonomiska
argument bör spela in vid bedömningen av olika avtalsklausuler, vilket
kommer att behandlas löpande i analysen.

En undersökning av den ekonomiska argumentationens roll inom
konkurrensrätten måste alltså utreda dels vilken betydelse argumentatio-
nen har relativt andra hänsynstaganden. Dels bör en förståelse uppnås
för det urval av ekonomiska argument, som tillmätts betydelse i det rätts-
liga materialet.

1.2.2.3 Immaterialrätt
Ekonomins betydelse för immaterialrätten innefattar en motsvarande
problematik som för konkurrensrätten. Immaterialrätten kan motiveras
utifrån såväl ekonomiska principer som andra målsättningar. Precis som
på konkurrensrättens område finns här också olika konkurrerande teori-
bildningar om hur t.ex. patenträttigheter bör utformas för att bli opti-
malt effektiva.

När man argumenterat för existensen av immateriella rättigheter, har
man utgått från såväl individens som samhällets intressen. Patentet har
traditionellt rättfärdigats med att uppfinnaren har en rättighet till sin
skapelse, att uppfinnaren bör få en rättvis belöning för sin insats, att

10 Bladini, ”Den konkurrensrättsliga argumentationen” i Fskr. t. Stuevold Lassen s. 155 ff.,
157.
11 A.a. s. 158.
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uppfinnarens belöning är nödvändig för att stimulera den tekniska
utvecklingen och att uppfinnarens belöning är nödvändig för att denne
skall vara villig att offentliggöra sina upptäckter.12 Patentet har sin histo-
riska grund i skråväsendets privilegiesystem, där uppfinnaren beviljades
patent för att marknadsföra sina produkter.13 Samhällets behov var redan
från början en viktig drivkraft bakom patentskyddet, något som framgår
av tidiga rättsregler inom området. Patentet kom också tidigt att
omnämnas i den nationalekonomiska diskussionen. Såväl Adam Smith
som Jeremy Bentham och John Stuart Mill uttalade sig positivt om
patentets nytta.14 Under modern tid har samhällets intresse av främjad
teknologisk utveckling fått en alltmer central roll vid diskussion om
patentets betydelse. Under senare tid har patentets betydelse analyserats
mer ingående i ekonomisk forskning. Även om patentet alltså haft en
dubbel funktion, att såväl främja individens intresse som samhällets
intressen, förefaller ekonomins behov av främjad innovation ha en
grundläggande betydelse.

1.2.2.3 Slutsatser
Den konkurrensrättsliga regleringen av licensavtal berör frågan hur de
två rättsområdena konkurrensrätt och immaterialrätt bör vägas mot var-
andra. Inom båda områdena har ekonomiska frågeställningar på olika
sätt en stor betydelse. Ekonomin kan tänkas spela en viktig roll för juri-
disk normbildning inom olika rättsområden, men den är särskilt bety-
delsefull för ett område som konkurrensrätt, som har till syfte att över-
vaka marknadens funktionssätt. Flera ändamål än strikt ekonomiska kan
emellertid vara av betydelse vid konkurrensrättslig normbildning. Syftet
att främja ekonomisk effektivitet är dock centralt på så sätt, att det torde
vara ett tillräckligt skäl för att ge legitimitet åt konkurrensrätten, sam-
tidigt som det torde vara mycket svårt att motivera konkurrensrätten
endast utifrån icke-ekonomiska ändamål. Ett liknande resonemang
skulle kunna föras om immaterialrätten. Patenträtten har som ändamål
att främja innovation och därmed ekonomisk tillväxt. Även andra ändamål
kan åberopas, som att patentet strävar efter att uppfinnaren skall tillför-
säkras en rättvis belöning. Men skulle patenträtten visa sig vara ekonomiskt

12  Se t.ex. Machlup, An Economic Review of the Patent System s. 21.
13  Se 2.2.1.
14  Se Machlup, An Economic Review of the Patent System s. 19. Machlup behandlar i
sitt arbete uttalanden av en stor mängd ekonomer genom historien.
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improduktiv eller rentav skadlig, skulle det förmodligen bli svårt att
enbart utifrån icke-ekonomiska hänsyn legitimera dess existens. Motsva-
rande torde även gälla för andra immaterialrätter (möjligen i något lägre
utsträckning för upphovsrätten, där det ideella ändamålet är starkare).

Ett grundläggande ekonomiskt problem är, hur den rättsliga regle-
ringen främjar ekonomisk effektivitet och tillväxt och i vilken utsträck-
ning den genererar största möjliga välfärd (d.v.s. produktions- och allo-
keringseffektivitet). För konkurrensrättens del finns olika divergerande
uppfattningar om hur den rättsliga regleringen ekonomiskt bäst utfor-
mas. Vid analysen av den konkurrensrättsliga normbildningen kommer
alternativa argument, som förts fram i den ekonomiska debatten, att
behandlas för att ge en helhetsbild åt problematiken. Det kan dock också
vara möjligt att urskilja en huvudfåra för det ekonomiska tänkandet, vil-
ket är av betydelse för utvärdering av olika konkurrensrättsliga regler.

Immaterialrätten styrs i hög utsträckning av fasta regler, där det inte är
givet, att ekonomiska resonemang direkt kan åberopas för en viss rättslig
lösning. I vilken utsträckning detta skulle vara möjligt kan variera mellan
olika rättssystem, som mer eller mindre kan vara öppna för direkta eko-
nomiska ställningstaganden. Föreliggande undersökning syftar emeller-
tid till att analysera ekonomins roll i den konkurrensrättsliga argumenta-
tionen, när det föreligger en avvägning mellan konkurrensrättsliga och
immaterialrättsliga hänsynstaganden. Ekonomiska resonemang, som avser
patentets eller varumärkets funktionssätt, har i föreliggande undersök-
ning sin betydelse främst i egenskap av ekonomiska argument framförda i
en konkurrensrättslig kontext.

1.3 En komparativ rättsekonomisk metod

1.3.1 Principiella utgångspunkter
Föreliggande undersökning innehåller en komparation mellan den kon-
kurrensrättsliga regleringen inom EG-rätt och amerikansk rätt.15

Utgångspunkten för det komparativa momentet är skillnader respektive
likheter beträffande hanteringen av ekonomiska argument. Det förelig-
ger därmed vissa anknytningspunkter till en särskild gren som utvecklats

15  Om komparativ rättsvetenskap se Strömholm, ”Användning av utländskt material i
juridiska monografier”, SvJT 1971 s. 251 ff.
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inom rättsekonomin, s.k. Comparative Law and Economics.16 En metod,
som är typisk för komparativ rättsekonomi, kan bestå i att man bygger
en modell för ett ekonomiskt effektivt rättsligt institut, som sedan jäm-
förs med verkliga motsvarigheter i olika rättssystem. Avviker de rättsliga
instituten från vad som är ekonomiskt önskvärt, försöker rättsekonomen
förklara varför dessa avvikelser förekommer.17

Samtidigt som det alltså finns en tydlig koppling till komparativ rätts-
ekonomisk forskning, bör det pekas på de skillnader, som föreligger i
förhållande till annan forskning inom området. Komparativ rättsekono-
misk forskning är ofta i hög grad inriktad på bredare jämförelser mellan
rättsliga institut, som exempelvis äganderätten eller trustlagstiftningen.18

Föreliggande undersökning är inriktad på ekonomiskt hänsynstagande vid
rättslig problemlösning. Källhanteringen innefattar därför en mer detaljerad
analys av texter i det rättsliga materialet. Undersökningen kräver därmed
mer textnära studier i likhet med forskning, som tillämpar en traditionell
rättsdogmatisk metod.

Typiskt för föreliggande undersökning är också, att den inte har en
enhetlig ekonomisk teori som utgångspunkt. Frågan hur olika ekono-
miska funktioner i licensavtalet skall vägas mot konkurrensbegränsande
effekter kan inte besvaras entydigt ur ekonomisk doktrin. Som framgått
råder oenighet mellan olika ekonomiska skolbildningar om hur konkur-
rensrätten bör utformas. Dessutom tillkommer svårigheten att hitta den
mest effektiva balansen för enskilda fall. Däremot kan olika ekonomiska
argument för respektive mot en viss avtalslösning tas fram. För under-
sökningen är det betydelsefullt vilka ekonomiska argument som beaktats
vid konkurrensrättslig normbildning och i vilken utsträckning de haft en
avgörande betydelse för utformningen av rättsregeln. Det kan även trots
oenighet mellan ekonomer tänkas möjligt att fastställa situationer, när
konkurrensrättslig reglering enligt huvudfåran i den ekonomiska diskur-
sen leder till resultat, som kan anses icke önskvärda. Faller resultatet

16 Om komparativ rättsekonomi se Mähönen & Määttä, ”Nya tendenser inom rättsekono-
min”, JFT 2003 s. 221 ff., 232 ff.
17 Se t.ex. Mattei, ”The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts”,
43 Am. J. Comp. L. 1995 s. 427 ff., 430.
18 Som exempel på detta se t.ex. Mattei, Basic Principles of Property Law, och Hansmann
& Mattei, ”The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis”,
73 N.Y.U. L. Rev. 1998 s. 434 ff.
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utanför vad som får anses ekonomiskt önskvärt, är det givetvis viktigt att
peka på vilka hänsynstaganden som ligger bakom.

I undersökningen kommer alltså att analyseras vilken samstämmighet,
som föreligger mellan konkurrensrättsliga regler och ekonomiska princi-
per, med beaktande av det svängrum som finns p.g.a. rivaliserande eko-
nomiska teorier. Som framgått har den ekonomiska argumentationen
inom konkurrensrätten en naturlig stark ställning. I undersökningen
kommer därför att skiljas mellan situationer när ekonomiska principer
åberopas för att legitimera ett viss resultat, och när ekonomiskt tänkande
kan anses ha varit styrande för utgången. Det sistnämnda kan anses vara
fallet när äldre rättsregler förändras med en ekonomisk motivering. Även
det motsatta kan vara fallet, att en äldre regel kvarstår men rationaliseras
med en ekonomisk argumentation. Om den egentligen är kontroversiell
ur ekonomisk synvinkel, kan den misstänkas vara motiverad av andra
skäl.

Undersökningen är väsentligen av analyserande natur. Syftet är att
klargöra, vilken betydelse ekonomiskt tänkande har för lösningen av det
studerade konkurrensrättsliga problemet. I den utsträckning, som eko-
nomin inte spelat en avgörande roll för den rättsliga lösningen, är det av
vikt att precisera vilka hänsynstaganden, som varit utslagsgivande. Det
faller inte inom undersökningens ramar att föreskriva vilka lösningar,
som skulle vara mest önskvärda. Undersökningen eftersträvar snarare att
uppnå en ökad förståelse för konkurrensrättens faktiska utformning, vil-
ket i sig kan bidra till ett underlag, som kan ligga till grund för senare
normativa ställningstaganden. Undersökningen eftersträvar även att
uppnå utökad förståelse för likheter respektive skillnader mellan EG-
rätten och den amerikanska rätten, när det gäller att anpassa konkurrens-
rätten efter ekonomiskt tänkande. Det är också av intresse att studera vil-
ken påverkan rättssystemen haft på varandra i detta hänseende.

1.3.2 Den konkreta arbetsmetoden
Det centrala objektet för undersökningen är den konkurrensrättsliga reg-
leringen av konkreta klausultyper, som föreligger i olika licensavtal.
Främst analyseras klausuler i avtal om tekniköverföring, d.v.s. i patent-
och/eller know-howavtal. Även avtal som franchising, där den varumär-
kesrättsliga aspekten istället dominerar, kommer dock att behandlas i
viss utsträckning. Analysen behandlar varje enskild klausul för sig och är
uppdelad i fyra moment:
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1) Den konkreta klausultypen beskrivs. Här eftersträvas en beskrivning av
hur klausulen kan utformas i konkreta avtal, och i vilka olika varianter
den kan förekomma för olika sammanhang. Vid beskrivningen av olika
klausultyper kommer främst sekundärkällor av typ handböcker eller
annan doktrin att användas.19

2) Gällande rätt utreds. Redovisning sker av olika rättsliga ställnings-
taganden i praxis och annan normbildning som utfärdade gruppundan-
tagsförordningar och riktlinjer. Rättsutvecklingen beskrivs inom EG-
rätten och den amerikanska rätten. Det kommer att pekas på situationer,
när det uppkommer olika former av juridisk gränsdragningsproblematik.

3) Det rättsliga materialet analyseras utifrån ekonomiska principer. Ekono-
miska argument är uppdelade efter möjliga negativa respektive positiva
effekter, som enligt ställningstaganden i rättslig och ekonomisk doktrin
följer av den diskuterade avtalsbegränsningen. Tänkbara ekonomiska
effekter beskrivs i form av olika intäkter och kostnader, som föreligger
för de olika klausultyperna. Klausulerna undersöks därmed från två olika
perspektiv: dels deras ekonomiska affärsmässiga funktion och andra
effektivitetshöjande effekter (intäktssidan), dels de konkurrensbegrän-
sande effekterna (kostnadssidan). Intäkterna och kostnaderna svarar mot
olika argument, som framförts i ekonomisk och rättslig doktrin, och det
kan föreligga olika uppfattningar om i vilken utsträckning en viss effekt
föreligger i beaktansvärd omfattning. Det analyseras i vilken utsträck-
ning olika ställningstaganden i det rättsliga materialet inkorporerat eller i
varje fall harmonierar med olika ekonomiska ställningstaganden.

4) Slutsatser dras. Resultatet av ovanstående analys sammanfattas. Sär-
skilda slutsatser dras avseende frågeställningar som syn på konkurrens,
immaterialrätt och licensavtalets funktioner i det rättsliga materialet. Av
intresse är även iakttagelser rörande kronologisk utveckling och påverkan
mellan de båda rättssystemen.

Den ovan beskrivna metoden syftar till att konfrontera det rättsliga
materialet med ekonomiska argument från ekonomisk respektive rättslig
doktrin. Dispositionen gör det därmed möjligt att testa den konkurrens-
rättsliga normbildningen gentemot ekonomiska principer. En framställ-

19  Det är alltså inte fråga om en självständig empirisk undersökning av olika licensavtal.
Den för undersökningen viktigaste sekundärkällan är här Milgrim, On Licensing.
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ningsteknisk konsekvens är att vissa upprepningar rörande innehållet i
gällande rätt kan förekomma mellan andra och tredje momentet, samti-
digt som detta tydliggör de ekonomiska principernas genomslag i mate-
rialet. Det bör också observeras, att framställningen av gällande rätt bör-
jar med beskrivning av praxis och slutar med gruppundantagsförord-
ningarna, oaktat att TeknikF principiellt sett befinner sig på en lägre nivå
än EG-domstolens avgöranden i rättskällehierarkin. Samtidigt har grupp-
undantaget i praktiken en betydligt mer styrande effekt. I denna under-
sökning är TeknikF och riktlinjerna till denna av främst intresse framför
allt p.g.a. den rikliga hänvisningen till ekonomiska principer i materialet.

Analysen av de enskilda klausultyperna eftersträvar att ge svar på vissa
generella frågor av centralt intresse. Av primärt intresse är att undersöka,
hur konkurrensrätten förhåller sig till ekonomisk doktrin i frågor som
rör konkurrens, immateriella rättigheter och licensavtal. En viktig prin-
cipiell fråga är därför i vilken utsträckning det rättsliga konkurrens-
begreppet överensstämmer med det ekonomiska, när olika klausuler
behandlas som konkurrensbegränsande. En annan viktig frågeställning
är, i vilken utsträckning immaterialrätternas ekonomiska funktionssätt
beaktas vid den konkurrensrättsliga regleringen. Slutligen är det av
intresse att undersöka, vilka ekonomiska argument som är av avgörande
betydelse vid avvägningen mellan de olika klausultypernas ekonomiska
funktioner och konkurrensbegränsande effekter. Det kan här även kon-
stateras vilket genomslag, som olika konkurrensrättsliga skolbildningar
fått för sina argument i den konkurrensrättsliga regleringen. Resultaten
av dessa frågeställningar kommer att behandlas i ett särskilt avslutande
kapitel.

1.4 Avhandlingens teser
Redan i ett inledningsskede kan pekas på de underliggande teser, som är
av central betydelse för framställningen. Föreliggande undersökning
innehåller främst följande huvudteser:

1) Den konkurrensrättsliga normbildningen utvecklas mot att i allt högre
utsträckning inkorporera ställningstaganden från den ekonomiska diskursen.
Av generella principuttalanden i det rättsliga materialet går att utläsa en
strävan från konkurrensmyndigheterna att i allt högre utsträckning
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anpassa de konkurrensrättsliga normerna efter en ekonomisk uppfattning.
I undersökningen kommer att prövas, i vilken utsträckning detta efter-
levs vid utformning av konkreta rättsnormer.

2) Konkurrensrätten har utformats i enlighet med olika typer av diverge-
rande ekonomiska argument från olika skolbildningar. Den EG-rättsliga
normbildningen visar kronologiskt sett spår från Freiburgskolan (ordo-
liberalismen), Harvardskolan, Chicagoskolan och Post-Chicago. Mot-
svarande gäller amerikansk rätt (som dock inte tagit intryck från Frei-
burgskolan).

3) Utvecklingen inom konkurrensrätten går mot ökad överensstämmelse mel-
lan amerikansk rätt och EG-rätt, med hänsynstagande till likartade eller
identiska ekonomiska argument. Ekonomiska argument som tillerkänts
betydelse inom amerikansk rätt tenderar att på motsvarande sätt beaktas
inom EG-rätten, och de båda rättssystemen närmar sig varandra.

4) När EG-rätten innehåller konkurrensrättsliga ställningstaganden som
faller utanför huvudfåran i ekonomisk doktrin, beror detta huvudsakligen
på behovet av att skydda integrationsmålet. Enligt den uppfattning, som
EU-kommissionen under senare år gett uttryck för, är det främst integra-
tionsmålet, som kvarstår som en underliggande politisk målsättning,
som det är möjligt att särskilja från strävan efter en ekonomiskt effektiv
marknad. I den utsträckning som konkurrensrättsliga normer avviker
från effektivitetsuppfattningar enligt den ekonomiska huvudström-
ningen, beror detta på integrationsmålet. Integrationsmålet utgör den
största skillnaden mellan EG-rätt och amerikansk rätt. Avvikelser från ett
ekonomiskt synsätt omfattar främst avtal, som anses särskilt problema-
tiska ur en integrationssynvinkel.

Avsteg från ekonomiska principer till förmån för integrationsmålet kan
ta sig flera olika uttryck:

5) Integrationsmålet kan vara utslagsgivande när de konkurrensrättsliga
normerna utgår från analys ex post istället för analys ex ante. Vid analys
ex post utgår konkurrensrätten från situationen att det föreligger ett avtal,
som kunde ändras i en mer konkurrensbefrämjande riktning. Vid analys
ex ante utgår analysen istället från situationen vid avtalets tillkomst, vilket
är att föredra utifrån ett ekonomiskt realistiskt synsätt.
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6) Ett resultat av integrationsmålet är den starka betoningen av behovet av
att skydda inommärkeskonkurrens, även när försvagad inommärkeskonkurrens
resulterar i stärkt mellanmärkeskonkurrens. Begränsas inommärkeskon-
kurrensen leder det (åtminstone på kort sikt) till större skillnader i utbud
mellan olika geografiska områden. I vissa fall kan det ur ekonomisk syn-
vinkel vara rationellt att tillåta försvagad inommärkeskonkurrens för att
främja mellanmärkeskonkurrensen. Detta är också möjligt inom EG-
rätten, dock inom snävare gränser än i amerikansk rätt.

7) När integrationsmålet behöver skyddas, kan argumentationen tendera att
bli formalistisk istället för realistisk. Vissa klausuler har sålunda stipulerats
vara konkurrensbegränsande utan en mer ingående ekonomisk analys.
Kriterier, som att det inte föreligger marknadsmakt och att avtalet inte
ingåtts mellan konkurrenter, tenderar att få ringa betydelse.

Inom EG-rätten är immaterialrättens ekonomiska funktion i relativt låg
utsträckning beaktad:

8) Inom den konkurrensrättsliga normbildningen används i mycket liten
utsträckning ekonomiska argument rörande immaterialrättens funktion.
Vissa begrepp i praxis, t.ex. avseende immaterialrättens specifika före-
mål, omfattar inga närmare ekonomiska ställningstaganden. I TeknikF:s
Riktlinjer finns emellertid vissa generella uttalanden om den ekono-
miska funktionen. Det föreligger dock ingen mer utförligt argumente-
rande avvägning mellan immaterialrättens ekonomiska funktion och
andra ekonomiska intressen vid den konkurrensrättsliga normbild-
ningen.

9) Vid utformningen av TeknikF:s regler argumentar kommissionen för en
långt gående immaterialrättslig konsumtion, som urholkar immaterial-
rättens omfattning. Konsumtionen sätter i kommissionens utformning
upp viktiga gränser för möjligheten att genom licensavtal exploatera
immateriella rättigheter. Detta har betydelse främst vid territoriella
marknadsuppdelningar, som är problematiska vid upprätthållandet av
integrationsmålet. Det bör dock påpekas att kommissionens uppfattning
inte nödvändigtvis skulle vara avgörande vid en prövning i EG-domsto-
len. Immaterialrätten ges även en snävare bedömning på andra punkter.
Licenstagaren har fått en svagare ställning än den ursprunglige innehava-
ren, vilket inte kan motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
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Vid utformningen av den konkurrensrättsliga regleringen av licensavtalet
är det av central betydelse i vilken utsträckning olika ekonomiska ända-
mål för exploatering av immaterialrätten beaktats. Att licensiera rättigheter
är som finansieringsform ett alternativ till att själv utnyttja immaterial-
rätterna. En starkt reglerande konkurrensrätt kan brista i neutralitet i
behandlingen av ett licensnätverk jämfört med ett större företag, som
inte har licenstagare.

10) Vid den konkurrensrättsliga normbildningen finns en skillnad i vilken
tyngd ekonomiska argument får beroende på integrationsmålets betydelse.
De ekonomiska hänsynstagandena bakom klausuler, som resulterar i
uppdelade marknader, ges en svagare vikt. Där integrationsmålet inte
påverkas negativt, har ekonomiska argument fått en mer avgörande bety-
delse vid den konkurrensrättsliga regleringen i nuvarande TeknikF.

1.5 Avhandlingens struktur
Syftet med undersökningen är, som framgått, att analysera ekonomins
betydelse vid den konkurrensrättsliga bedömningen av licensavtal i EG-
rätt och i amerikansk rätt. I föreliggande kapitel har metoden närmare
preciserats. Därefter kommer ekonomins betydelse inom konkurrensrät-
ten och immaterialrätten att beskrivas ur ett generellt perspektiv i ett
inledande kapitel. Efter en kort historik kommer olika ekonomiska teo-
rier om effektiv utformning av konkurrensrätten respektive immaterial-
rätten att presenteras kortfattat. Ekonomiska argument kommer att
struktureras efter positiva och negativa effekter av en immateriell rättig-
het som patenträtten. Slutligen kommer relationen mellan de båda rätts-
områdena att närmare beskrivas och preciseras.

Därefter följer ett särskilt kapitel, som beskriver licensavtalet och fran-
chiseavtalet ur ett generellt perspektiv. Avtalsformernas typiska uppbygg-
nad kommer att beskrivas, varefter deras ekonomiska effekter kommer
att lyftas fram. Efter detta följer en kort allmän beskrivning av den kon-
kurrensrättsliga regleringen av licensavtal. Sedan följer en redogörelse för
principiella problem, nämligen skillnaden mellan vertikala och horison-
tala avtal och betydelsen av marknadsmakt.

De tre nämnda kapitlen ingår i avhandlingens första del. Efter denna
följer en andra del, som är central för undersökningen. Här analyseras i
ett antal kapitel (4–11) de olika klausultyperna med hjälp av den kom-
parativa rättsekonomiska metod som presenterats. Analysen genomförs i
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den ordning som tidigare beskrivits. De klausuler, som undersöks, avser
territoriella begränsningar, begränsningar av användningsområden och
kunduppdelningar, kvantitetsbegränsningar, konkurrensklausuler, kopp-
lingsförbehåll, bestämmelser om grant back, icke-angreppsklausuler och
prisfixering. Royaltyklausuler kommer inte att analyseras i något särskilt
avsnitt utan istället att behandlas löpande med de andra klausulerna, i
den utsträckning royaltybestämmelsen kan få motsvarande konkurrens-
begränsande effekt.

Slutligen följer ett slutkapitel i avhandlingens tredje del. Här dras slut-
satser av det resultat, som framkommit i den andra delen. Det kommer
att fokuseras på särskilda frågeställningar, varvid undersöks i vilken
utsträckning ett rättsligt begrepp som ”konkurrens” svarar mot ekono-
miska realiteter, vilken betydelse immaterialrätters ekonomiska funktion
har för den konkurrensrättsliga normbildningen och vilket hänsyns-
tagande som tas till licensavtalets affärsmässiga funktioner.

Rättsutvecklingen är uppföljd fram till maj 2007. Förändringar därefter
har inte kunnat beaktas.
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2. Ekonomiskt tänkande inom 
konkurrensrätt och immaterialrätt

2.1 Konkurrensrätt

2.1.1 Konkurrensrättens framväxt

2.1.1.1 Tidig utveckling i Europa
I alla samhällen, där handel sker under fri konkurrens, har det funnits ett
behov av att skydda marknaden mot konkurrensbegränsande överens-
kommelser mellan näringsidkare. Ett tidigt konkurrensrättsligt avgö-
rande är känt redan från antikens Grekland genom ett bevarat tal av
Lysias inför athenska domstolen, ”Mot spannmålshandlarna”.1 Under
medeltiden var däremot näringsverksamheten hårt reglerad med han-
delsmonopol för de olika skråna. Det var först genom att krav på
näringsfrihet började ställas, som det är möjligt att otvetydigt identifiera
en begynnande konkurrensrätt. Tidiga avgöranden med konkurrens-
rättsliga inslag finns i den engelska rätten. Under åren 1599–1614 till-
kom, inom ramen för common law, några viktiga domstolsavgöranden,
där näringsfriheten drevs framåt.2 I avgörandet Mitchell v. Reynolds3

bedömdes 1711 giltigheten av en konkurrensklausul. Genom laissez
faire-liberalismens framväxt slog näringsfriheten slutligen igenom i Eng-

1  Målet avsåg en kartellbildning, som var verksam vintern 388–387 f. Kr. För närmare
detaljer, se Kotsiris, ”An Antitrust Case in Ancient Greek Law”, 22 Int’l Law. 1988
s. 451 ff., omtryckt i sammandrag i Gavil, An Antitrust Anthology s. 2 ff.
2  I Davenant v. Hurdis (1599) ansågs en skyldighet för skråmedlem att anlita andra skrå-
medlemmar vid fullföljande av uppdrag vara olaglig. Nästa avgörande, Darcy v. Allen
(1603), var av stor principiell betydelse. En ensamrätt att importera spelkort hade bevil-
jats av drottning Elisabeth. Domstolen fann rättigheten ogiltig, eftersom den stred mot
det allmänna bästa, då den gav incitament att höja pris, sänka kvalitet och framför allt
tog bort arbetsmöjligheter. I Ipswich Tailors’ case (1614) avvisades ett skrås rätt att för-
bjuda en näringsidkare, som inte gått i lära hos skrået, att bedriva verksamhet.
3  Mitchell v. Reynolds (1711).
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land med avregleringar 1772 och 1844.4 Detta innebar dock inte att
något konkurrensrättsligt tänkande slog igenom.5 Den engelska håll-
ningen kom att präglas av en noninterventionsprincip,6 som man inte
bröt med förrän under 1950- och 60-talen.7 I Frankrike infördes
näringsfrihet 1791,8 och under 1800-talet infördes rättsregler som syf-
tade till att skydda ekonomisk frihet och motverka konkurrensbegräns-
ningar.9 Dessa mjukades dock upp under slutet av 1800-talet.10 Under
1900-talet började konkurrensreglerna att utvecklas igen,11 varvid en
konkurrensbegränsningslagstiftning successivt byggdes upp under 1950-
och 60-talen.12 Näringsfriheten i det enade Tyskland slogs fast 1869.13

4  Letwin, ”Law and Economic Policy in America” i Gavil, An Antitrust Antology s. 10.
5  I fallet Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co (1894) godkändes en
konkurrensklausul med motiveringen, att det skulle vara till mycket större skada för det
allmänna intresset att inte upprätthålla avtalsfriheten än den skada som en avtalad handels-
restriktion skulle kunna göra. Likaså ogillades en skadeståndstalan mot en kartell i Mogul
S. S. Co. v. Mc Gregor, Gow & Co. (1892).
6  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 314.
7  Se a.a. s. 351 ff.
8 Vilket alltså skedde under franska revolutionen genom den s.k. Loi Chapelier. Vissa för-
sök hade dock tidigare (1776) gjorts att avskaffa skråväsendet (a.a. s. 109).
9  I Code pénal infördes straffbestämmelser mot bl.a. anbudskarteller (art. 412) och förfa-
randen, som syftade till att åstadkomma en konstlad förändring i en varas prisnivå
(art. 419). Förbuden kompletterades i rättspraxis av civilrättsliga principer om avtals
ogiltighet (Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens
utveckling och huvudlinjer s. 315 f.).
10  1884 upphävdes Loi Chapelier, och under 1890-talet började avtal vars huvudsyfte
var att begränsa konkurrensen att anses som godtagbara i flera fall. Karteller, som sak-
nade dominerande ställning eller vars ändamål var att upprätthålla ”normala” priser
under depressionsperioder, kunde anses acceptabla. Hur kartellen skulle bedömas fick bli
föremål för domstolsavgörande från fall till fall (a.a. s. 314 ff.).
11  Prisockerstadgandet i art. 419 Code pénal ändrades 1926, varvid regeln fick ett bre-
dare tillämpningsområde. Tidigare omfattande stadgandet samverkan mellan näringsid-
kare under förutsättning, att dessa erhöll en dominerande marknadsposition. Det
sistnämnda kravet avskaffades, men fortfarande krävdes att konkurrensbegränsningen
skulle syfta till att ge näringsidkarna en onormal vinst. En annan utveckling av konkur-
rensreglerna förelåg i rättspraxis under mellankrigstiden, då man skärpte bedömningen
av bojkottåtgärder (a.a. s. 317 f.).
12  A.a. s. 345 ff.
13  Genom Gewerbeordnung 1869 (a.a. s. 110).
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Karteller kom dock att tillåtas,14 och det var först efter andra världskriget
som man eftersträvade en upplösning av dessa.15

I Europa dröjde det alltså in på 1900-talet, innan den moderna kon-
kurrensrätten började växa fram. Bernitz menar, att den norska trustloven
från 1926 torde kunna anses som den första konkurrensbegränsningslagen
i egentlig mening i något europeiskt land.16 Även i Danmark infördes kon-
kurrensrättsliga regler relativt tidigt; 1929 genomdrevs erhvervsfrihedsloven,
och 1931 infördes lov om prisaftaler, som uppdaterades 1937, där en sär-
skild administrativ organisation inrättades för att på eget initativ kunna
vidta åtgärder mot konkurrensbegränsningar.17 I Sverige var utveck-
lingen mot en fungerande konkurrensrätt betydligt senare. En tämligen
betydelselös undersökningslag infördes 1925, och genom 1946 års över-
vakningslag infördes en offentlig kartellregistrering. Först genom 1953
års konkurrensbegränsningslag fick Sverige en lagstiftning, som svarar
mot 1926 års norska trustlov respektive 1937 års danska prisaftalelov.18

14  Lagen innehöll inga regler om konkurrensbegränsande samverkan mellan näringsid-
kare. I praxis krävdes, att konkurrensbegränsande åtgärder skulle vara förbjudna i särskild
lagstiftning för att de skulle vara angripbara. I rättsfallet Sächsischer Holstoff slog Reichs-
gericht 1897 fast, att konkurrensbegränsande avtal normalt sett ägde full rättsverkan i
enlighet med avtalsrättsliga grundsatser. Reichsgericht bekräftade även sin inställning i
senare praxis (a.a. s. 319 ff.). Under den starkt tilltagande kartellbildningen, vid 1900-
talets början, blev man mer orolig. På tyska riksdagens initiativ kom utredningar till
stånd angående införande av statliga kontrollåtgärder. Man uppnådde dock inga konkreta
resultat förrän 1923, då den s.k. Kartellverordnung tillkom. Lagen omfattade dock endast
kartellavtal. Praxis från den införda specialdomstolen, Kartellgericht, blev dock mild och
kom i vissa fall att snarast främja kartellavtal. Konkurrensbegränsningar som föll utanför
Kartellverordnung kunde bedömas inom ramen för generalklausulerna i BGB. Just på
konkurrensområdet kom dock Reichsgericht att tillämpa dessa återhållsamt. Domstolen
ingrep mest mot ytterlighetsfall, som främst avsåg otillbörligt utnyttjande av domine-
rande ställning samt vissa bojkottåtgärder (a.a. s. 321 ff.).
15  När man efter andra världskriget eftersträvade en upplösning av tyska karteller utfär-
dades 1947 Dekartellierungsgesetz med amerikanska Sherman Act Sec. 1 som förebild.
1957 infördes sedan Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), som gav ett
genomslag för Freiburgskolans tankegångar (a.a. s. 333 f. Om Freiburgskolan se avsnitt
2.1.3.3.4).
16  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 394. Redan 1913 antogs i Norge en lag efter ett offentligt utrednings-
arbete rörande konkurrensbegränsningsproblemet, varvid en konkurrensbegränsnings-
kontroll successivt växte fram, a.a. s. 394.
17  A.a. s. 404 f.
18  A.a. s. 410.
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2.1.1.2 Den amerikanska konkurrensrätten
Den engelska common law utgör en rättslig bakgrund även för det ame-
rikanska juridiska systemet. Konkurrensrättsliga principer i common law
har därför även betydelse för den amerikanska rätten. Under 1800-talets
andra hälft ökade företagskoncentrationen i USA. Den tekniska utveck-
lingen hade bidragit till en god tillgång på exempelvis energi, transporter
och stål. USA stod inför en omvandlingsprocess till storskalighet. Mot
den bakgrunden föredrog företagen att samarbeta (i form av pooler, trus-
ter, holdingbolag och fusioner) framför att konkurrera ut varandra.19

Många amerikanska delstater försökte bekämpa de olika formerna av
samarbete. Common law kunde i viss utsträckning utnyttjas för detta
ändamål. Pooler ansågs inte rättsligt bindande och holdingbolag var
endast lagliga efter särskilt tillstånd från lagstiftande församling. Truster
kunde både angripas rättsligt genom att parterna inte ansågs förpliktade
att följa avtalet och genom att det allmänna kunde föra talan mot trus-
ten.20 Vissa delstater införde även under 1880-talet särskild monopollag-
stiftning. Samtidigt fanns andra delstater, som gick åt motsatt håll och
genom sin lagstiftning aktivt underlättade monopolbildningar. Delsta-
terna hade vissa incitament att agera så, eftersom den delstat i vilken
företaget var registrerat erhöll beskattningsrätten.21 Det var också svårt
för enskilda delstater att bekämpa trusterna, eftersom dessa sträckte sig
över flera delstater och var och en av dessa hade otillräckliga medel.22

Det förelåg alltså ett behov av en enhetlig, federal antitrustlagstift-
ning. Detta resulterade i vad som ofta ansett som den äldsta fullbordade
konkurrensrättsliga lagstiftningen i modern tid,23 Sherman Act (1890).
Sec. 1 förbjöd konkurrensbegränsande överenskommelser, medan Sec. 2
förbjöd försök från enskilda aktörer att monopolisera marknaden.24 De
första åren var inte antitrusträtten särskilt effektiv.25 Först efter att
Antitrust Division inrättats 1903 vid Department of Justice inträdde en

19  Se Norberg, Arbetsrätt och konkurrensätt s. 101.
20  Se a.a. s. 102 ff.
21  Se a.a. s. 104 f.
22  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 254.
23  Som Bernitz påpekar hade dock Canada redan 1889 antitrustlagstiftning på nationell
nivå, se a.a. s. 255.
24  Se 3.2.2.1.3.
25  Till de avgöranden som dock var av betydelse hör U.S. v. Addyston Pipe & Steel, 85
F. 271 (6th Cir. 1898).
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mer aktivistisk fas. Ett viktigt avgörande från Supreme Court var det
berömda Standard Oil Co. v. United States.26 Trots den betydelse målet
senare tillerkänts, fruktade den amerikanska kongressen att Supreme
Court mjukade upp antitrustregleringen27 med en alltför restriktiv tolk-
ning av förbudet i Sherman Act.28 Genom Clayton Act (1914) skärptes
antitrustlagstiftningen. Av lagen följde vissa specifika förbud mot olika
avtal och förfaranden och en ytterligare myndighet, Federal Trade Com-
mission (FTC), inrättades. De närmaste efterföljande åren innebar dock
närmast, att den antitrusträttsliga aktiviteten avstannade. En förklaring
kan vara den syn på näringslivet som följde av krigsekonomin under första
världskriget.29 Som exempel på den toleranta hållningen kan nämnas
Supreme Court’s avgörande United Steel,30 där domstolens majoritet friade
U.S. Steel från anklagelser rörande kartellbildning.

Genom Franklin D Roosevelts tillträde (1933) som USA:s president,
initierades nästa aktivistiska period inom antitrusträtten. Roosevelt
genomförde ett stort antal nya lagar i det amerikanska samhället i
anslutning till hans ”New Deal”-politik. I början experimenterade
Roosevelt med lagar för att reglera den amerikanska ekonomin, men
efter att dessa försök mött motstånd från Supreme Court, ändrade han

26  Standard Oil Co. v. United States 221 U.S. 1 (1911). Standard Oil, vars kärnverk-
samhet bestod av förädling av olja i raffinaderier, hade erhållit en mycket stark och domi-
nerande marknadsposition. Företaget kunde erhålla mycket förmånliga priser för
järnvägstransporter och köpte upp såväl leverantörer av olja som distributörer av för-
ädlade produkter, vilket i slutänden omfattade bensinstationer. Standard Oil påstods
konkurrera med hjälp av rovprissättning och hot mot leverantörer och distributörer, som
handlade med konkurrenter. Enligt den vanligaste historieskrivningen bedrev Standard
Oil en ”mördande konkurrens”, som kunde bekämpas med antitrusträtten, se t.ex. Nor-
berg, Arbetsrätt och konkurrensrätt s. 114 ff. Nyttan med avgörandet har dock bestridits
av företrädare av Chicagoskolan. För ett klassiskt exempel se McGee, ”Predatory Price
Cutting: The Standard Oil (N.J.) Case”, 1 J. L. & Econ. 1958 s. 137 ff.
27  Av avgörandet följde att rule of reason fick centralt genomslag vid bedömningar enligt
Sherman Act. Se även Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstift-
ningens utveckling och huvudlinjer s. 259.
28  Se t.ex. Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens
utveckling och huvudlinjer s. 259, Kovacic & Shapiro, ”Antitrust Policy: A Century of
Economic and Legal Thinking”, 14 J. Econ. Persp. 2000 s. 43 ff., 46.
29  Kovacic & Shapiro, ”Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking”,
14 J. Econ. Persp. 2000 s. 43 ff., 46.
30  U.S. v. United Steel Corp. 251 U.S. 417 (1920).
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sin taktik och vände sig istället till antitrusträttsliga principer.31 Ekono-
mer, som betonade konkurrensens fördelar framför en övergripande pla-
nering, kom att bli en inspirationskälla för den fortsatta utvecklingen.32

Under de följande åren kom antitrusträtten att förändras till att i
bedömningen falla tillbaks på att förbjuda olika avtal per se. Många ansåg
att bedömning enligt rule of reason ledde till en alltför obestämd regle-
ring, där konkurrensbegränsande företag lätt kunde ursäktas.33 I flera
avgöranden från bl.a. Supreme Court upprätthölls per se-förbud i en rad
situationer.34 Under denna period, fram till 1970-talet, inspirerades
domstolarna i hög utsträckning av ekonomiska teorier som betonade
betydelsen av marknadens struktur (Harvardskolan).35

Den rådande antitrusträttsliga tillämpningen kritiserades av Chicago-
skolan, vars idéer härrörde från Aaron Directors arbeten i slutet av 1940-
talet och början av 50-talet. Idéerna kom först att börja vinna allmänt
gehör på 1970-talet. Den antitrusträttsliga aktivismen nådde sin höjd-
punkt i början av 1970-talet, men vid mitten av årtiondet började ett
skifte inträda till förmån för Chicagoskolans idéer, vilket skulle komma
att medföra en svängning i utvecklingen. Enligt Chicagoskolan kunde
många fenomen, som tidigare betraktats som uttryck för bristande kon-
kurrens på marknaden, istället förklaras utifrån ekonomisk effektivitet.
Synsättet blev mer attraktivt i en period, när amerikanska företag började
förlora i internationell konkurrenskraft, och samtidigt föredrog republi-
kanska domare i Supreme Court som tillsatts av president Nixon ett
mindre aktivistiskt synsätt.36 När president Reagan tillträdde 1980, för-
ändrades administrationens konkurrenspolitik, vilket tog sig uttryck i att

31  Reynolds, ”Antitrust and Patent Licensing: Cycles of Enforcement and Current
Policy”, 37 Jurimetrics J. 1997 s. 129 ff., 135.
32  Kovacic & Shapiro, ”Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking”,
14 J. Econ. Persp. 2000 s. 43 ff., 49.
33  A.a. s. 49 f.
34  Exempel på centrala rättsfall, som även behandlas senare i framställningen, är
Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958), International Salt Co.,
Inc., v. United States, 332 U.S. 392 (1947), U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388 U.S.
365 (1967).
35  Kovacic & Shapiro, ”Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking”,
14 J. Econ. Persp. 2000 s. 43 ff., 52.
36  A.a. s. 53.
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en minskat aktivistisk period följde.37 Synsättet kom att få gehör i en rad
avgöranden från Supreme Court.38

Under 1990-talet följde åter en skärpning av den antitrusträttsliga till-
lämpningen. Nya analytiska verktyg (med spelteoretisk grund) utveckla-
des av ekonomer för att påvisa, hur företag kunde begränsa konkurrensen
med hjälp av strategiska metoder, vilket motiverade ett mer aktivistiskt
synsätt. Den nya konkurrensteoretiska utvecklingen sammanfattades
under begreppet ”Post-Chicago”. Även dessa tankegångar fick genomslag
i domstolspraxis39 och har fått en betydelsefull ställning i doktrinen.

2.1.1.3 Konkurrensrätten i EU
Efter andra världskriget växte det fram europeiska institutioner för sam-
arbete. Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) –
genom USA:s och Canadas senare tillträde benämnt OECD – grunda-
des 1948 för att administrera Marshallhjälpen. Strax efteråt tillkom
Europarådet, vars statuter undertecknades 1949.40 En annan viktig mil-
stolpe var upprättandet av Kol- och stålunionen. Efter kriget uppkom ett
behov att stabilisera och integrera den tyska ekonomin med den övriga
västeuropeiska. Särskilt viktigt var det med reformer för industrierna för
kol och stål. Den franske administratören Jean Monnet föreslog, att en
gemensam marknad för järn, kol och stål skulle skapas i Västeuropa. Pla-
nen fick stöd av den franske utrikesministern Robert Schuman, som
1950 lade fram ett detaljerat förslag känt som Schumanplanen. Denna
resulterade slutligen i ett undertecknande av det s.k. Parisfördraget 1951,
där Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxem-
burg tillsammans upprättade Kol- och stålunionen (EKSG).41

Genom EKSG upprättades en gemensam marknad, där det inte fick
förekomma statlig kontroll av import och export, diskriminering av produ-

37 Reynolds, ”Antitrust and Patent Licensing: Cycles of Enforcement and Current
Policy”, 37 Jurimetrics J. 1997 s. 129 ff., 141 f.
38 Exempel på rättsfall, som också behandlas senare i framställningen, är Continental
T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977), Monsanto Co. v. Spray-Rite
Service Corp., 465 U.S. 752, 104. S.Ct. 1464, rehearing denied, 466 U.S. 994, 104 S.Ct.
2378 (1984), Business Electronics Corp. v. Sharp Elctronics Corp., 485 U.S. 717, 728,
108 S.Ct. 1515, 1521 (1988).
39 Det mest betydelsefulla av dessa är Supreme Court’s avgörande Eastman Kodak Co. v.
Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992).
40 Goyder, EC Competition Law s. 17 f.
41 A.a. s. 19 f.



53

center, köpare eller konsumenter eller statliga subsidier (art. 4 a)–c)). I
art. 4 d) förbjöds åtgärder, som tenderade att dela upp eller exploatera
marknader. Art. 5 slog fast, att Gemenskapen hade till uppgift att för-
säkra, att normala konkurrensmässiga förhållanden etablerades och upp-
rätthölls. Art. 4 d) upprätthölls genom de mer detaljerade bestämmel-
serna i artiklarna 65 och 66, som utgjorde de centrala konkurrensreg-
lerna. En principiell anledning att betona konkurrensen var, att
industrierna ansågs svaga och i behov av att sporras för att uppnå bättre
prestationer. I USA hade man uppnått industriell styrka genom fri kon-
kurrens, som var en grundläggande princip i konkurrensrätten.42 Sherman
Act var i sammanhanget av stor betydelse, och det har lagts fram bevis-
ning, som tyder på att amerikanska representanter insisterade på orda-
granna formuleringar av EKSG:s konkurrensregler.43

Kol- och stålunionen blev en framgång, varför man undrade om inte
de bakomliggande principerna skulle kunna tillämpas i ett bredare sam-
manhang. Jean Monnet lade fram ytterligare förslag om samverkan nu
på en såväl högre ekonomisk som politisk nivå. Vid en konferens i Messina
på Sicilien 1955 möttes utrikesministrarna från Kol- och stålunionen för
att diskutera möjligheten av att utvidga samarbetet. Detta resulterade i
den s.k. Messinadeklarationen, som inititerade undersökningar, huru-
vida det skulle vara möjligt att upprätta en europeisk gemensam mark-
nad utan tullar mellan länderna. Dessa undersökningar skulle genom-
föras av en grupp ämbetsmän under Paul Henri Spaaks ledning. De vik-
tigaste förarbetena (travaux préparatoires) till EG-fördraget finns
sammanfattade i den s.k. Spaakrapporten.44 I denna slås konkurrensens
betydelse för den gemensamma marknaden fast – nyttan med en gemen-
sam marknad kan inte uppnås, utan att bl.a. förfaranden där konkurren-
sen mellan producenter snedvrids förmås att upphöra.45 I par. 55 specifi-
cerades kraven på den gemensamma marknadens konkurrenspolitik. Det
skulle bli nödvändigt att hindra företag från att genom avtal dela upp
marknader, begränsa produktion eller hindra tekniskt framåtskridande
och likaså av stor vikt att motverka marknadsdominans för en enskild

42  A.a. s. 21.
43  Se Cini & McGowan, Competition Policy in the European Union s. 17 med vidare
hänvisningar.
44  Goyder, EC Competition Law s. 24 ff.
45  Spaakrapporten par. 1, citerad i Goyder, EC Competition Law s. 26.
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produkt.46 Dessa uttalanden utgör en viktig bakgrund till art. 81 och 82
(dåvarande art. 85 och 86) i EG-fördraget (Romfördraget), som slöts 1957.

För att konkurrensreglerna i EGF skulle få genomslag, krävdes en
procedurell reglering. Någon sådan kom inte till stånd förrän genom
Förordning 17/1962.47 Genom denna kom kommissionen – närmare
bestämt kommissionens fjärde generaldirektorat (DGIV) – att få en central
roll vid tillämpningen av konkurrensreglerna och därmed också för
utvecklingen av konkurrensrätten. Liksom beträffande den amerikanska
rätten kan även EG-rättens utveckling inom konkurrensrätten delas in i
olika faser. De första femton åren, 1958–1972, kan karaktäriseras av att
en rad sammanhängande målsättningar växte fram. I början av 1960-
talet bestod konkurrenspolitiken främst i att bekämpa konkurrens-
begränsande förfaranden som kartellverksamhet eller liknande. Genom
fallet Consten and Grundig v. Commission48 flyttade emellertid kommissi-
onen fram sina positioner, samtidigt som EG-domstolens framtida roll
kom att definieras. Konkurrenspolitikens betydelse kom sedan att skär-
pas genom tullunionens fullbordan 1968.49 Därmed fokuserades på han-
delshinder, som härrörde från privata aktörer. Ett intresse för industriell
politik på europeisk nivå växte fram. Vidare blev EG-domstolen mer
aktivistisk under slutet av 1960-talet.50 Den därpå följande perioden,
1973–1981, kännetecknades av att man uppmärksammade möjliga
missbruk från företag med dominerande ställning. Genom Continental
Can51 bekräftade domstolen möjligheten att använda förbudet mot
missbruk av dominerande ställning för att kontrollera företagssamgåen-
den.52 Behov skapades av en större reglering av detta område från Rådet,
som dock inte lyckades enas. Konkurrensrätten utvecklades emellertid
ytterligare under 1970-talet genom en rad avgöranden från EG-dom-
stolen.53 1980-talet präglades av att kommissionen blev mer aktivistisk

46 Spaakrapporten par. 55, citerad i Goyder, EC Competition Law s. 26 f.
47 Reg 17/62 (OJ 1962 204).
48 Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418). Avgörandet är även särskilt intressant ur immaterial-
rättslig synpunkt och kommer att behandlas mer ingående senare, se 3.2.2.3.1.
49 Cini & McGowan, Competition Policy in the European Union s. 24.
50 A.a. s. 24 f.
51 Mål 6/72, Continental Can Co. Inc. and others v. Commission, [1973] ECR 215
(= [1973] CMLR 199).
52 Cini & McGowan, Competition Policy in the European Union s. 27.
53 A.a. s. 29.
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än tidigare, och behovet att undanröja handelshinder, som härrörde från
privata aktörer, blev ännu tydligare, allteftersom fullbordandet av den
interna marknaden fortskred. Mot slutet av 80-talet tilltog intresset för
kontroll av företagssamgåenden. Ett avgörande från EG-domstolen, Philip
Moris,54 indikerade ytterligare möjligheten för kommissionen att med
gällande konkurrensregler kontrollera samgåenden. Behovet av att
undanröja osäkerhet skärptes, vilket resulterade i en rådsreglering på
området, 1989 års Merger Control Regulation.55 Denna ansågs som en
seger för förespråkarna för en stark konkurrenspolitik. Kommissionens
konkurrenspolitik utvecklades även på andra områden, t.ex. gällande
konkurrensbegränsande avtal och monopol. Dessa områden har även
under de senare åren utvecklats på samma sätt som tidigare. Från 80-
talet och framåt har vidare tillkommit krav på decentralisering, vilket
under slutet av 80-talet föranledde kommissionen att uttala sin vilja att
mer involvera de nationella domstolarna vid genomförandet av konkur-
rensrätten. Samtidigt har konkurrensreglerna i art. 81 och 82 alltmer
efterbildats i lagstiftningen för de nationella områdena.56

Konkurrensrätten är för närvarande inne i en ny fas, där konkurrensrätten
decentraliserats till nationella domstolar. Genom Förordning 1/200357

görs numera prövning av de nationella domstolarna. Kommissionen har
bibehållit ett övergripande ansvar, men är normalt inte engagerad på
samma sätt i enskilda fall. 

2.1.2 Konkurrensrättens målsättningar

2.1.2.1 Amerikansk rätt
En grundläggande frågeställning för konkurrensrätten är vilka målsätt-
ningarna bör vara. En viktig skiljelinje går mellan de, som förespråkar att
konkurrensrätten endast bör eftersträva ekonomisk effektivitet, och de
som hävdar, att även andra målsättningar bör beaktas. Till målsättningar,
som inte är strikt ekonomiska, hör politiska målsättningar (att motverka
maktkoncentration inom näringslivet), skydd för konsumentens intressen
(att förhindra att värden förs över från konsument till företag) och skydd
för små företag.

54 Mål 142 & 156/84, BAT and R. J. Reynolds v. Commission and Philip Moris, [1987]
ECR 4487 (= [1988] 4 CMLR 24).
55 Reg 4064/89 (OJ 1989 L395/1).
56 Cini & McGowan, Competition Policy in the European Union s. 30 ff.
57 Reg 1/03, [2003] OJ L1/1.
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Företrädare för ekonomiskt tänkande har ofta ansett, att konkurrens-
rättens egentliga syfte är att främja en ekonomiskt effektiv konkurrens.
Företrädare för såväl Harvardskolan som Chicagoskolan menar, att kon-
kurrensrätten endast bör eftersträva ekonomisk effektivitet.58 Som resul-
tat av Harvardskolans rekommendationer följer emellertid (av ekono-
miska skäl som kommer att framgå senare) en mer aktivistisk konkurrens-
politik, som i praktiken är lättare att förena med icke-ekonomiska
målsättningar, eftersom en åtgärd ofta anses tillgodose såväl strävan efter
ekonomisk effektivitet som andra önskade ändamål. Företrädare för
Chicagoskolan har drivit ståndpunkten dels att ekonomisk effektivitet
bör vara konkurrensrättens enda ändamål, dels att många avtal och förfa-
randen, som tidigare ansetts vara konkurrensbegränsande, egentligen
höjer den ekonomiska effektiviteten. Genom att utrymmet för att främja
ekonomisk effektivitet med hjälp av konkurrensrättsliga ingripanden
begränsas, blir konflikten mellan ekonomiska och icke-ekonomiska
ändamål tydligare.59 För Chicagoskolans företrädare har det därför varit
viktigt att argumentera rättspolitiskt, för att konkurrensrättens enda
ändamål är att maximera den ekonomiska effektiviteten. För denna kon-
kurrenspolitikens tekniska funktion används begreppet consumer welfare.
Icke-ekonomiska målsättningar betecknas som ”populistic”. Uppfatt-
ningen, att konkurrensrätten endast bör eftersträva ekonomisk effektivi-
tet, har under senare år blivit dominerande, men det har samtidigt fun-
nits de, som argumenterat för att även andra målsättningar bör få
utrymme i rättstillämpningen.

Exempelvis är Pitofsky kritisk mot uppfattningen, att konkurrensrät-
ten endast skall eftersträva ekonomisk effektivitet. Istället menar han att
ett bakomliggande (ickeekonomiskt) politiskt innehåll bör upprätthållas.
De politiska värderingarna består enligt Pitofsky för det första i en rädsla
för att en överdrivet hög koncentration på marknaden skall ge upphov
till antidemokratiskt politiskt tryck. Rädslan för koncentrerad makt
kommer till uttryck i t.ex. Learned Hand’s förklaring i United States v.
Aluminium Co. of America [Alcoa]:60 stora industriella konsolideringar är

58  Om Harvardskolan och Chicagoskolan se 2.1.3.3.1 och 2.1.3.3.2.
59  Som Korah uttrycker saken: ”If efficiency be the only goal of competition policy there
will be little need for officials to intervene. In the absence of government regulation, few
industries are protected by significant barriers to entry preventing competition from
equally efficient firms” (Korah, EC Competition Law and Practice s. 11).
60  U.S. v. Aluminium Co. of America, 337 U.S. 271 (1964).
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icke önskvärda av såväl politiska som ekonomiska skäl. För det andra ger
de politiska värderingarna uttryck för en önskan att stärka individuell
frihet genom att minska området för godtyckliga beslut av några få inom
den ekonomiska sfär, som påverkar allas välfärd. Det är önskvärt att
beslut, som har viktiga konsekvenser för allmänheten, underkastas mark-
nadens disciplin. Slutligen är det ett övergripande intresse att förhindra,
att ekonomin blir så dominerad av några få stora aktörer, att det blir
omöjligt för staten att inte ingripa mer i den ekonomiska sfären. En
decentraliserad marknad möjliggör däremot, att man kan undvika kon-
kret politisk inblandning i näringslivet.61

Ett annat ändamål, som framförts som grundläggande för konkur-
rensrätten, är att konsumentens intresse av att det inte sker värdeöverfö-
ring från denne till företagen skall skyddas. Eftersträvas ekonomisk
effektivitet, kommer konsumenten normalt sett att gynnas, eftersom
marknaden kommer att generera ett stort utbud med låga priser. För-
sämras konkurrensen, minskar utbudet med en effektivitetsförlust till
följd, samtidigt som det sker en överföring av konsumentnyttan till sälja-
ren. Eftersträvas endast ekonomisk effektivitet, är värdeöverföringen från
konsument till säljare oacceptabel genom den effektivitetsförlust som
sker. Minskar inte konsumentnyttan, spelar det däremot ingen roll, vem
som tillägnar sig denna, konsumenterna eller företagen.62 Om bevakning
av konsumentens intresse är ett viktigt ändamål för konkurrensrätten,
bör däremot själva värdeöverföringen från konsument till företag angri-
pas, oavsett om det kan påvisas någon effektivitetsförlust eller inte.63

Sedan finns en rad ytterligare målsättningar, som kan vara mer
omstridda, som ovan nämnda skydd för små- och medelstora företag.
Ytterligare exempel på sådana målsättningar är när konkurrensrätten
påstås syfta till (ett mer renodlat) konsumentskydd, ekonomisk omför-
delning (mellan företag) eller regional- och socialpolitiska hänsyns-
taganden. 

61  Pitofsky, ”The Political Content of Antitrust”, 127 U. Pa. L. Rev. 1979 s. 1051 ff.,
1052 ff.
62  T.ex. är det inget problem, om säljaren kan prisdiskriminera effektivt, utan att utbudet
faller.
63  För argumentation om konsumentens intresse se Lande, ”Wealth Transfers as the
Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged”,
50 Hastings L.J. 1999 s. 871 ff.
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2.1.2.2 EG-rättens målsättningar

2.1.2.2.1 TRADITIONELLA KONKURRENSRÄTTSLIGA MÅLSÄTTNINGAR

Inom EG-rätten har konkurrenspolitiken flera målsättningar. Centrala
målsättningar har ansetts vara att främja en ekonomiskt effektiv mark-
nad, rättvis konkurrens och ekonomisk integration. I uttalande av kom-
missionen läggs politiska och moraliska synvinklar på konkurrensrätten.
Precis som individuella rättigheter, demokratiska värden och fria institu-
tioner möjliggör nödvändig kontroll och balans i de politiska systemen,
ger effektiv konkurrens möjligheter till kontroll och balans i det mark-
nadsekonomiska systemet.64 EG-rätten skiljer sig från nationell konkur-
rensrätt genom målet att främja integration av nationella marknader. Ett
grundläggande syfte bakom EGF:s regler är att skapa en gemensam inre
marknad. Målsättningen är primärt politisk men har även motiverats
ekonomiskt med att den bidrar till en effektivare resursallokering.

Vad som menas med målsättningen effektiv konkurrens är inte alldeles
klart. Begreppet bör skiljas från s.k. perfekt konkurrens, som är en teore-
tisk modell, som inte förekommer i verkligheten. Inom EG-rätten finns
olika uttalanden om vad för slags konkurrens som eftersträvas. Framför
allt framhålls ”effektiv konkurrens” (effective competition) som ändamål
för konkurrensrätten och konkurrenspolitiken. När t.ex. kommissionen
beskriver vilken slags konkurrens som eftersträvas talas även om ”funge-
rande konkurrens” (workable competition). Även andra termer används:
”normal competition”, ”undistorted competition”, ”healthy competition”,
”efficiency”, ”real competition”.65 Användningen av de olika begreppen
kan dock tänkas ge upphov till en viss oklarhet och kan uppfattas som
att konkurrensbegreppet är mindre precist.

Enligt EG-domstolens avgörande Continental Can66 kan två olika
begrepp tolkas in i målsättningen. Dels skall marknaden ha en konkur-
rensmässig struktur (d.v.s. innehålla ett tillfredsställande antal aktörer,
som konkurrerar med varandra). En konkurrensmässig struktur antas
leda till ett önskvärt beteende och god prestationsförmåga (enligt Harvard-
skolan och teorin om Industrial Organization, se nedan). Dels skall det
finnas en ”särskild konkurrensmässig process”, med konkurrensrättsliga

64 XVth Report on Competition Policy, Introduction s. 11.
65 De olika begreppen förekommer i kommissionens Annual Reports on Competition
Policy.
66 Mål 6/72, Continental Can Co. Inc. and others v. Commission, [1973] ECR 215
(= [1973] CMLR 199).
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bestämmelser, som reglerar krafterna bakom utbud-efterfrågan för att
bevara en fungerande konkurrens (workable competition). Uppfatt-
ningen, att begreppet effektiv konkurrens innehåller ett strukturellt ele-
ment, framförs även i konkurrensrapporter från kommissionen.67

Med rättvis konkurrens avses främst skydd för små och medelstora
företag. Dessa anses vara ett väsentligt element i en konkurrensmässig
marknad: ”One of the basic elements in the Commission’s philosophy
regarding small- and medium-sized enterprises (SMEs) is the conviction
that such firms are an essential and major component of a healthy, com-
petitive environment, in view of their contribution to the competitive
structure of the market, their flexibility and their role in technical evolu-
tion.”68 En annan möjlig aspekt av begreppet ”rättvis konkurrens” kan
utgöras av skydd för konsumenternas intressen.69 Som villkor för att
vissa konkurrensbegränsande avtal eller förfaranden skall kunna undan-
tas anges i art. 81.3 EGF, att konsumenterna skall ”tillförsäkras en skälig
andel av den vinst som därigenom uppnås”. Kommissionen förklarar att
konkurrensen är nödvändig för att konsumenterna skall kunna dra för-
delarna av en stor integrerad marknad.70 Att skydda små och medelstora
företag respektive att möjliggöra en fördelaktig prissättning för konsu-
menterna är dock mål, som kan komma i konflikt med varandra. Konsu-
menterna kan komma att gynnas av att marknaden domineras av stora
effektiva företag, som kan producera till låga kostnader. Generellt sett
kan sägas, att det ligger i konsumenternas intresse att marknaden uppnår
ekonomisk effektivitet. En konkurrenspolitik, som gynnar små företag,
kan mycket väl verka i motsatt riktning. Generaladvokaten Jacobs påpe-
kade inför EG-domstolen, att den grundläggande målsättningen bakom
art. 82 är att förhindra begränsning av konkurrens ”and in particular to
safeguard the interests of the consumers – rather than to protect the

67  I t.ex. IXth Report on Competition Policy, där kommissionen klargör tre grundläg-
gande målsättningar bakom de EG-rättsliga konkurrensreglerna uttalas att dessa är: 1) att
bevara den gemensamma marknaden öppen och enad, 2) att upprätthålla en konkurrens-
mässig marknadsstruktur och 3) att garantera att konkurrensen är rättvis.
68  XVth Report on Competition Policy punkt 15.
69  Nämnas kan även att konsumentens intresse som föremål för konkurrensrättslig reg-
lering har behandlats av Kolstad, ”Konkurranseloven som virkemiddel til å fremme ’for-
brukenes interesser’”, TfR 2005 s. 1 ff.
70  XVIIIth Report on Competition Policy, Introduction s. 13.
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position of particular competitors.”71 Eller som Jones & Sufrin formulerar
saken: ”’Fair’ competition is not necessarily the same as ’free’ competi-
tion.”72

Slutligen föreligger en för EG-rätten särskild målsättning:
integrationsmålet. Ett av EG:s övergripande mål är att skapa en gemen-
sam marknad. Denna gemensamma marknad skall vara ett medel för att
uppnå EG:s syften (art. 2 EGF). Ekonomiska och sociala framsteg skall
säkras genom undanröjande av ”de barriärer som delar Europa” (ingressen,
EGF). I vissa av kommissionens uttalanden läggs stor vikt vid integration
som en grundläggande målsättning även bakom konkurrensrätten.73

Konkurrenspolitiken anses ha till syfte såväl att främja en effektiv resurs-
allokering som ekonomisk integration.74

Den politiska målsättningen att skapa en gemensam marknad kan
samtidigt sättas in i ett ekonomiskt sammanhang. Den grundläggande
principen för ekonomisk integration inom EG-området utgörs av princi-
pen om fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft och kapital. Redan
inom klassisk teoribildning om internationell handel ansågs som bekant
fritt utbyte av varor gynna alla parter. För att uppnå en gemensam mark-
nad krävs fri rörlighet för såväl varor och tjänster som produktionsfaktorer.
Det ekonomiska skälet att sträva efter gemensam marknad utgörs av för-
hoppningen att uppnå en effektivare resursallokering: kapital och arbete
kan flyttas från aktiviteter med låg marginalproduktion till sådana med
högre.75 En tullunion med fri rörlighet av varor innanför murarna
medför ekonomiska effekter av såväl  kortsiktigt som långsiktigt slag.76

71  Jones & Sufrin, EC Competition Law s. 34 samt not 84 med vidare hänvisning.
72  Jones & Sufrin, EC Competition Law s. 17.
73  T.ex. uttalas att ”(t)he Commission has on numerous occasions drawn attention to
the essential contribution which competition policy can make to the completion of the
single market and to strengthening the competitiveness of the Community’s economy”
(XIXth Report on Competition Policy, Introduction s. 11).
74  ”Since the very beginning of the creation of the common market competition policy
has been an important Community instrument both to promote economic integration
and to ensure an efficient allocation of resources” (XXth Report on Competition Policy,
Introduction s. 11).
75  Molle, The Economics of European Integration s. 115.
76  Hur starka de positiva effekterna blir i ett kortsiktigt perspektiv beror på flera olika fak-
torer. I hur stor utsträckning de olika ländernas industrier konkurrerar med varandra
påverkar i vilken grad positiva specialiseringseffekter uppnås. En annan faktor är hur stor
unionen är. Transportkostnader och transaktionskostnader är också viktiga, eftersom
dessa i praktiken kan fungera marknadsuppdelande. Slutligen är graden av flexibilitet i
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Integrationsmålet utgör en viktig skillnad för EG-rättens konkurrens-
regler jämfört med andra konkurrensrätter som t.ex. den amerikanska.
Som framhållits skall den europeiska gemenskapens syfte uppnås med den
gemensamma marknadens mekanismer (art. 2 EGF). Vid tillkomsten av
Sherman Act 1890 var USA:s inre marknad betydligt mer integrerad än
vad Europas är idag. En del medlemsstater utövar priskontroll särskilt för
farmaceutiska produkter. Kommissionens och domstolens strategi har
här varit att låta parallellhandeln möjliggöra arbitrage mellan länder med
höga respektive låga priser.77 Andra skillnader av central betydelse är
givetvis även naturliga marknadsuppdelningar som språkbarriärer inom
EG-området. Det har även hävdats, att den europeiska marknaden skiljer
sig från den amerikanska när det gäller marknadsaktörernas beteende.
Inom EG-området är det vanligt att använda exklusiva distributörer för
en eller flera medlemsstater, och för flera produkter gör alla tillverkare så.
När alla konkurrerar genom att satsa hårt på tjänster till produkten, sam-
tidigt som exklusiva återförsäljare skyddas i länder med höga priser,
kommer nationella prisskillnader att bestå oavsett frånvaron av offentliga
regleringar och väsentliga inträdeshinder.78 

77  Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 23.
78  Fuller, ”Economic Issues Relating to Property Rights in Trademarks”, 6 ELRev. 1981
s. 162 ff., Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 24.

de olika länderna betydelsefull (a.a. s. 99 f.). I ett långsiktigt perspektiv är fördelarna med
tullunion tydligare. En tydligt ökad konkurrens leder till förbättrad teknisk effektivitet.
Ekonomin blir mer storskalig. Detta leder i sin tur till större företag, vilket kan medföra
olika fördelar (stora företag kan även anses resultera i försämringar t.ex. en mindre effek-
tiv konkurrens). Stora företag har större styrka när det gäller att förhandla sig till fördel-
aktiga avtal med t.ex. råvaruförsäljare, har lättare för att få tillgång till kapital, behöver
färre anställda i förhållande till arbetsuppgifterna, är mer villiga att investera i forskning
och utveckling och har lättare för att bygga upp en stabil marknadsposition. Samtidigt är
emellertid små företag ofta mer flexibla, när det gäller att snabbt reagera på marknadens
behov, har ingen byråkrati och har ofta lättare att motivera de anställda etc. En annan
fördel, som uppkommer när ekonomin blir mer storskalig, är att företagens tillväxt-
hastighet ökar, vilket tenderar att vara positivt för effektiviteten. Företag i tillväxt har ofta
bättre maskiner och anställda, som arbetar i en mer innovativ atmosfär. När ett företag
producerar mer, ökar även inlärning och kunnande. Slutligen har det argumenterats för
att en industriellt sammanvävd ekonomi har en positiv effekt på den totala effektiviteten.
Försätter tullunionen ett företag i en bättre position, kan detta förväntas sprida sig som
ringarna på vattnet. T.ex. kan en framgångsrik uppfinning stimulera även andra till
utveckling (a.a. s. 109 ff.).
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2.1.2.2.2 SENARE UTVECKLING

Under senare år har utvecklingen gått mot att ekonomisk effektivitet
alltmer betonas som ett grundläggande syfte bakom konkurrensrätten.
Denna utveckling förefaller särskilt ha fått genomslag genom kommissi-
onens förändrade syn på vertikala begränsningar. I Uppföljning av Grön-
boken uttalas, att ”EG:s konkurrenspolitik syftar i första hand till att
skydda konkurrensen, eftersom detta förbättrar konsumenternas situation
och skapar en effektivare resursfördelning… Marknadsintegrationen för-
blir, med tanke på utvidgningen, ett andra viktigt mål vid bedömningen
av konkurrensfrågor.”79 I Riktlinjer till VertikalF anges att ”(h)uvudmålet
för EG:s konkurrenspolitik är att skydda konkurrensen, eftersom detta för-
bättrar konsumenternas välfärd och skapar en effektiv resursfördelning…
Integreringen av marknaderna är ytterligare ett mål för EG:s konkurrens-
politik” (Riktlinjer punkt 7). I Riktlinjer till TeknikF förklaras att
”(s)yftet med artikel 81 som helhet är att skydda konkurrensen för att
främja konsumenternas välfärd och en effektiv resursfördelning” (Rikt-
linjer punkt 5).

Den konkurrensrättsliga målsättningen att främja en ”rättvis konkur-
rens” med skydd för mindre företag förefaller därmed inte ha tillmätts
samma betydelse under de senaste åren. Tyngdpunkten har istället lagts
vid konsumenternas nytta och ekonomisk effektivitet. Däremot kan
integrationsmålet fortfarande förväntas ha betydelse för utformningen av
de konkurrensrättsliga reglerna.

2.1.3 Den ekonomiska teoribildningen

2.1.3.1 Ekonomiskt effektiv konkurrens

2.1.3.1.1 ALLOKERINGSEFFEKTIVITET OCH PRODUKTIONSEFFEKTIVITET

En väl fungerande konkurrens främjar ekonomisk effektivitet.80 Med eko-
nomisk effektivitet kan avses flera alternativ. I neoklassisk teori eftersträvas
det som betecknats som statisk effektivitet. Den ekonomiska effektivitet,

79  Uppföljning av Grönboken s. 5.
80  I sammanhanget skall även nämnas att ekonomiskt effektiv konkurrens och dess rela-
tion till konkurrenslagstiftning har behandlats ur ett norskt perspektiv av Kolstad, Fra
konkurransepolitikk til konkurranserett.
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som här främjas genom konkurrensen, består av två komponenter, allo-
keringseffektivitet och produktionseffektivitet.

Allokeringseffektiviteten kan påvisas genom att två alternativa mark-
nadstillstånd jämförs i en teoretisk modell. I det ena råder perfekt kon-
kurrens i det andra monopol. Vid perfekt konkurrens kan inte någon
enskild aktör påverka prisbildningen. Så länge kostnaden för att produ-
cera en vara är lägre än priset, kommer säljarna att erbjuda ytterligare
varor, varvid priset sjunker. Därmed kommer marknadens prissättning
av produkterna att motsvara marginalkostnaden81 för dessa. Monopolis-
ten har en motsatt situation: för varje ytterligare vara han väljer att sälja
på marknaden måste han ta i beaktande, att priset för samtliga varor
sjunker. Resultatet är, att det kommer att säljas färre varor till ett högre
pris. Vad monopolisten vinner genom sin marknadsmakt understiger
konsumentkollektivets förlust, varvid s.k. dödviktskostnad (deadweight
loss) uppkommer. Tillståndet vid perfekt konkurrens är däremot ekono-
miskt effektivt och kan därmed beskrivas som paretooptimalt.82 Det bör
observeras, att perfekt konkurrens aldrig förekommer i verkligheten,
men används i den neoklassiska modellen för att beskriva hur en mark-
nad i konkurrens är effektivare än ett monopol. För att perfekt konkur-
rens skall föreligga, måste ett antal teoretiska förutsättningar vara upp-
fyllda.83 Bl.a. krävs att marknaden består av ett stort antal aktörer på
såväl köp- som säljsidan, och att dessa var för sig inte har någon möjlighet

81  Kostnaden för att tillverka och distribuera den sista enheten.
82  Ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Om paretoeffektivitet se
t.ex. Kolstad, Fra konkurransepolitikk til konkurranserett s. 43 ff.
83  Tillståndet perfekt konkurrens definieras i en rad läroböcker i mikroekonomi, se t.ex.
Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics s. 595 ff. För att perfekt konkurrens skall anses
föreligga, måste följande fyra kriterier vara uppfyllda: 1) Den enskilde aktören accepterar
marknadens pris. Marknaden skall bestå av ett stort antal aktörer på såväl köp- som säljsidan,
som är små i förhållande till marknaden och därför inte har möjlighet att var och en för
sig påverka prisbildningen. 2) Produkthomogenitet. Alla företag skall producera en identisk
produkt. 3) Perfekt möjlighet att flytta resurser. Företag kan fritt gå in i en industri, om de
ser en möjlighet att göra en vinst, och kan likaså lämna industrin utan att förlora pengar.
Det föreligger alltså varken inträdes- eller utträdeshinder. 4) Perfekt information. Samtliga
aktörer är fullständigt informerade om varans kvalitet och sin egen kapacitet och egna
resurser.
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att påverka prisbildningen. Vid monopol är omvänt dessa förutsätt-
ningar eliminerade.84 

Bristande konkurrens kan även leda till andra nackdelar ur ett alloke-
ringsperspektiv. Ett företag kan komma att förbruka resurser i syfte att
erhålla eller behålla en monopolställning, utan att det bidrar till ökad
ekonomisk nytta.85

Ett annat önskvärt resultat av konkurrens är att produktionseffektivitet
uppnås. Eftersom varans pris vid perfekt konkurrens svarar mot margi-
nalkostnaden, måste säljarna eftersträva alltmer effektiva metoder för att
producera varorna för att uppnå vinst. Ett liknande resonemang kan
föras för att kritisera monopol. En monopolist är inte lika pressad att
hålla nere kostnaderna vid produktion. Enligt teorin om X-inefficiency86

tenderar ett företag i monopolsituation att bli ineffektivt genom alltmer
lösare rutiner. Företaget har även svagare incitament att driva innovatio-
nen framåt.87

Konkurrensens överlägsenhet enligt den neoklassiska modellen ingår i
s.k. welfare economics, som syftar till största möjliga ekonomiska effekti-
vitet. Det tillstånd, som uppnås vid perfekt konkurrens, brukar som
ovan nämnts betecknas som paretooptimalt, vilket innebär, att ingen kan
få det bättre utan att någon annan får det sämre. Inom välfärdsekono-
min är det dock även möjligt att använda effektivitetsbegreppet på ett
annat sätt. Enligt det s.k. Kaldor-Hickskriteriet ökar effektiviteten när
de, som vinner på en förändring tjänar mer på den än vad de andra för-
lorar.88

84  Vid monopol (i fullständig mening) finns på ena sidan (t.ex. säljsidan) endast en
aktör, medan det på den andra sidan (t.ex. köpsidan) finns många aktörer. Monopolisten
har därmed fullständig marknadsmakt. Monopol är den absoluta motsatsen till konkur-
rens. De i ovanstående fotnot beskrivna kriterierna för perfekt konkurrens (bortsett från
perfekt information, som vi inte behöver ta i beräkningen här) är således helt elimine-
rade.
85  Posner, ”The Social Costs of Monopoly and Regulation”, 83 J. Pol. Econ. 1975
s. 807 ff., 807 f.
86  Termen lanserades av Liebenstein, ”Allocative Efficiency vs X-Efficiency”, 56 Am.
Econ. Rev. 1966 s. 392 ff.
87  Se t.ex. Whish, Competition Law s. 5.
88  Kaldor-Hickskriteriet definierades genom Kaldor, ”Welfare Propositions of Economic
and Interpersonal Comparisions of Utility”, 49 Econ. J. 1939 s. 549 ff. och Hicks, ”The
Valuation of Social Income”, 7 Economica 1940 s. 105 ff.



65

2.1.3.1.2 DYNAMISK EFFEKTIVITET

För att uppnå full ekonomisk effektivitet för konkurrens räcker det inte
nödvändigtvis med den statiska effektivitet, d.v.s. allokeringseffektivitet
och produktionseffektivitet, som hittills beskrivit. Det finns även före-
språkare för s.k. dynamisk effektivitet. Att konkurrensen främjar dyna-
misk effektivitet innebär, att marknadens aktörer i sin tävlan måste efter-
sträva nya och allt bättre produkter. Konkurrensen främjar ur ett dyna-
miskt perspektiv därmed innovationen. Ekonomer i den österrikiska
skolan är kritiska till den neoklassiska modellen som beskrivning av kon-
kurrensen.89 Ekonomen Joseph Schumpeter90 menade att de enskilda
företagen eftersträvar monopolställning, och att denna strävan utgör
drivkraften bakom innovation. Tidigare företag med monopolställning
ersätts av nykomlingar i konkurrensen genom s.k. ”creative destruction”,
då ny teknik slår ut gammal.

En tankegång, som lyfts fram som skäl bakom konkurrensreglering, är
att en väl fungerande konkurrens främjar företagens internationella kon-
kurrenskraft. Teorin om konkurrenskraft har lagts fram av Porter. Om
företag på hemmaplan underkastas disciplinen från en fungerande mark-
nad, kommer de senare att kunna konkurrera bättre på den internatio-
nella arenan.91 

2.1.3.1.3 TEORIN OM KONKURRENSMÄSSIGA MARKNADER

Det har hävdats, att naturliga monopol inte nödvändigtvis resulterar i
ekonomisk ineffektivitet och en för konsumenten ogynnsam prisbildning.

89  Österrikiska skolans ekonomer avvisar den neoklassiska modellen, som förutsätter att
marknadens aktörer besitter perfekt information. Aktörernas (perfekta) information
orsakar inte genom konkurrens ekonomisk effektivitet. Istället är själva konkurrensen en
kunskapsprocess, som resulterar i en mer fullständig information, se t.ex. Hayek, Indivi-
dualism and Economic Order s. 106. Österikiska skolans ekonomer är generellt sett kri-
tiska mot konkurrensrättsliga ingrepp i marknaden (för en beskrivning se t.ex.
Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s. 155).
90  Schumpeter anses tillhöra den österrikiska skolan men ingår samtidigt inte i dess
huvudströmning. ”In the course of time he [Schumpeter] moved further away from the
characteristic tenets of the Austrian school so that it became increasingly doubtful
whether he could still be counted as a member of that group”, Hayek, The Collected
Works of F. A. Hayek vol. IV s. 160.
91  Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. I
XXVth Report on Competition Policy punkt 1 framhålls, att företag som är vana vid
intensiv konkurrens på hemmamarknaden har större möjligheter att hävda sig globalt,
att det därför inte föreligger någon motsättning mellan konkurrenspolitik och politik för
konkurrenskraft utan att de båda har gemensamma målsättningar.
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Enligt teorin om contestable markets kan priset liksom vid perfekt kon-
kurrens svara mot marginalkostnaden även i marknader, som är mono-
polistiska eller oligopolistiska. Detta beror på att säljaren måste sätta pri-
set lågt för att inte få nya konkurrenter på marknaden. För att teorin
skall fungera krävs att nya aktörer utan kostnad kan både inträda på en
marknad samt lämna den utan kostnader, och att de kan konkurrera på
lika villkor som tidigare aktörer.92

2.1.3.1.4 SKALFÖRDELAR

En särskild frågeställning inom konkurrensrättsligt tänkande är, hur
skalekonomiska fördelar bör vägas in i analysen. Skalekonomi innebär,
att storskalighet främjar ekonomisk effektivitet, eller för att uttrycka det
mer exakt, marginalkostnaderna minskar vid ökad produktion.93 Skal-
ekonomiska fördelar har av vissa ekonomer (främst Harvardskolan)
ansetts resultera i konkurrensbegränsande effekter, genom att de försvå-
rar inträde på marknaden av nya konkurrenter. Andra (Chicagoskolan)
har en entydigt positiv syn på företeelsen, eftersom den leder till ökad
effektivitet vid produktionen, och anser inte att den bör anses utgöra
något inträdeshinder.94 

Vid s.k. naturligt monopol produceras en viss mängd av en vara till lägsta
möjliga kostnad av högst en aktör. Det kan i ett sådant fall vara proble-
matiskt med konkurrensrättsliga ingripanden för att uppnå lägre mark-
nadskoncentration.95

2.1.3.1.5 OLIGOPOL OCH OLIKA TYPER AV MARKNADER

Vid oligopol domineras en marknad av ett mindre antal större aktörer.
Om en enskild aktör väljer att ändra sin strategi, kan det påverka vilka
åtgärder de andra vidtar. Situationen kan därför analyseras i spelteori. En
konsekvens av de spelteoretiska tillämpningarna är, att företagens möj-
ligheter att begränsa konkurrensen lyfts fram. En primär tanke är att
företagen har incitament att anpassa sitt beteende efter andra konkurre-
rande aktörer. T.ex. kan en aktör, som avviker från mängden för att
uppnå kortsiktiga vinster, på ett eller annat sätt riskera ”bestraffning”.96

92  Baumol, Panzar & Willig, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure,
Baumol, ”Contestable Markets: An Uprising in Theory of Industry Structure”, 72 Am.
Econ. Rev. 1982 s. 1 ff.
93  Whish, Competition Law s. 8 f.
94  Se avsnitt 2.1.3.3.2.
95  Whish, Competition Law s. 9.
96  Se t.ex. Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law s. 27 ff.
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2.1.3.1.6 NÄTVERKSEFFEKTER

Nätverkseffekter innebär, att nyttan av varje såld enhet ökar när volymen
ökar. Detta är ett vanligt fenomen inom t.ex. telemarknaden.97 Eftersom
nätverkseffekter ofta förekommer vid användandet av viss modern tek-
nik och särskilt gynnar stora aktörer, har det argumenterats för att de
skapar särskilt behov av konkurrensrättsliga ingripanden.98

2.1.3.2 Teorin om marknadsmisslyckande
En konkurrensmässig marknad, där köpare och säljare följer sitt egen-
intresse och har tillgång till information, kommer enligt teorin att uppnå
en effektiv resursallokering, oavsett hur den initiala fördelningen såg
ut.99 Ofta kommer dock en konkurrensmässig marknad att ändå kunna
misslyckas med att uppnå ett effektivt resultat i olika avseenden. Inom
neoklassiskt ekonomiskt tänkande har framlagts teorier om marknads-
misslyckande. Misslyckandena kan tänkas motverkas av olika former av
marknadslagstiftning.100 Det finns i den ekonomiska litteraturen fyra
klassiska källor till att marknaden misslyckas med att uppnå ett ekono-
miskt effektivt resultat:101

1) Monopol och marknadsmakt. Marknaden kan misslyckas med att
uppnå ett effektivt resultat p.g.a. att någon aktör på sälj- eller köp-
sidan har för stark ställning, t.ex. en ensamposition. Konkurrens-
lagstiftningen kan under gynnsamma omständigheter motverka
dylika brister i marknadsstrukturen. Att motverka denna typ av
marknadsmisslyckanden torde anses som ett grundläggande syfte
bakom konkurrensrätten.102 Även immaterialrättslig lagstiftning
kan i särskilda fall motverka marknadsmakt, men kan ofta mycket
väl främja marknadskoncentration.

97 Se t.ex. Whish, Competition Law s. 9 f.
98 Ross, ”Network Economic Effects and the Limits of GTE Sylvania’s Efficiency Analysis”,
69 Antitrust L.J. 2001 s. 945 ff.
99 Se t.ex. Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics s. 590.
100 Jfr prop. 99/00:140 s. 141, där det uttalas, att en av uppgifterna för rättsliga normer
som utgör spelregler i marknadsekonomin är att motverka marknadsmisslyckanden.
101 Se t.ex. Cooter & Ulen, Law and Economics s. 38 ff., Pindyck & Rubinfeld, Micro-
economics s. 591 ff.
102 I XXXIInd Report on Competition Policy punkt 1 förklaras, att en målsättning bakom
konkurrenspolitik består i ”adressing market failures resulting from anticompetitive
behaviour by market participants and from certain market structures”.
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2) Externa effekter (externalities). Externa effekter föreligger då effek-
ter av utbyte mellan parter drabbar tredje man. Ett utbyte mellan
parter i en marknad är frivilligt och gynnar dem båda, men det kan
samtidigt tänkas att avtalet har effekter (negativa eller positiva),
som drabbar tredje man. Kostnaderna (eller intäkterna) belastar då
inte parterna utan den utomstående. Ett vanligt exempel på en
extern effekt med negativa konsekvenser är miljöförstöring.

3) Kollektiva nyttigheter (public goods). En kollektiv nyttighet känne-
tecknas av a) att en persons konsumtion inte lämnar mindre åt
någon annan, och b) det inte går att utesluta personer, som drar
nytta utan att betala (eftersom kostnaderna för uteslutning är för
höga). De som drar nytta gratis betecknas som free riders. Ska
sådana kollektiva nyttigheter kunna produceras, krävs därför ofta
offentliga åtgärder; ett skolexempel är, att det krävs ett offentligt
finansierat försvar, eftersom ett privat försvarsväsende skulle resul-
tera i ökad säkerhet även för dem, som inte vore villiga att betala
för det. Problemet med kollektiva nyttigheter är särskilt intressant
för de frågeställningar, som berör immateriella rättigheter och
licensavtal. Exempelvis kan ett patent utgöra remedium i förhål-
lande till free-riders, och likaså kan en konkurrensbegränsande
avtalsklausul ha motsvarande funktion.

4) Informationsasymmetrier. Slutligen kan marknaden misslyckas i att
skapa en effektiv resursallokering, om det föreligger olika mycket
information mellan parterna, eftersom det försvårar ett utbyte. En
säljare vet normalt mer om sin vara än köparen.103 Problemet kan i
vissa situationer motverkas t.ex. genom att säljaren bygger upp
starka varumärken.104 Utgörs handelsvaran av avancerad teknik

103  Asymmetrisk information beträffande kvalitet kan ofta förekomma. Den, som säljer
exempelvis en bil, har förstahandsinformation som köparen saknar, vilket minskar den-
nes vilja att betala ett högt pris för bilen, även om den är av hög kvalitet. Den asymme-
triska informationen resulterar därför i att fler bilar av låg och färre av hög kvalitet
kommer att erbjudas, eftersom den lägre prissättningen minskar utbudet av de bra
bilarna (se Akerlof, ”The Market for ’Lemons’: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism”, 84 Q. J. Econ. 1970 s. 488 ff.). 
104  Producenter och säljare, som erbjuder marknaden en produkt med hög kvalitet, kan
på olika sätt försöka att komma till rätta med det asymmetriska informationsproblemet.
Säljaren kan investera i att bygga upp ett gott rykte. T.ex. kan en viss affär vara känd för
att erbjuda varor av hög kvalitet. I vissa fall kan det emellertid vara svårt att bygga upp ett
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och det är svårt att sälja know-how (utan att den avslöjas gratis vid
avtalsförhandlingar), kan det vara en lösning att patentera tekni-
ken, eftersom tekniken skyddas samtidigt som den offentliggörs.105

Ett vanligt exempel på informationsasymmetri är annars förhållan-
det mellan försäkringsgivare och försäkringstagaren, där försäk-
ringstagaren är mer informerad om sina risker än försäkringsbola-
get, vilket kan resultera i s.k. adverse selection.106 Detta informa-
tionsproblem avser förhållanden innan avtal ingås.107 En annan typ
av informationsproblem utgörs av s.k. moral hazard. Detta tar sikte
på asymmetrisk information, som gäller bristande övervaknings-
möjligheter under kontraktets löptid. Om en försäkringstagare kan
påverka att försäkringen faller ut, föreligger ett fall av moral
hazard.108 På motsvarande sätt kan licensgivaren i ett licensavtal ha
behov av att kontrollera licenstagaren för att garantera, att denne
inte t.ex. äventyrar varumärkets värde. Sådana kostnader i ett
licensavtal kan också relateras till den s.k. principal-agentteorin,
enligt vilken en välinformerad företagsledning kan utnyttja sitt
övertag gentemot aktieägarna, vilket ger upphov till s.k. agentkost-
nader.109 Vissa former av agentkostnader kan motverkas genom att
en verksamhet inte organiseras i ett större företag utan istället
genom ett franchisenätverk. Även för problem relaterade till infor-
mationsasymmetrier kan alltså immaterialrätter och konkurrensbe-
gränsande avtalsklausuler ha en positiv effekt.

105  Se t.ex. Korah, Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules s. 3.
106  Om ett försäkringsbolag har svårt att skilja mellan individer, som medför hög respek-
tive låg risk för att försäkringen kommer att utbetalas, resulterar detta i s.k. adverse selection:
eftersom individer med olika risk betalar samma försäkringspremie, leder detta till att fler
individer som medför hög risk kommer att teckna försäkring (Pindyck & Rubinfeld,
Microeconomics s. 596 ff.).
107  Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem s. 22.
108  A.a. s. 23 f.
109  Om agentkostnader se Jensen & Meckling, ”Theory of the Firm: Managerial Behavi-
our, Agency Costs and Ownership Structure”, 3 J. Fin. Econ. 1976 s. 305 ff.

gott rykte, t.ex. när det är fråga om restauranter, som ligger vid vägkanten, och de flesta
besökarna kommer vid enstaka tillfällen. En möjlig strategi är, att under sådana omstän-
digheter standardisera produkterna mellan olika säljare (ex McDonalds) (Pindyck &
Rubinfeld, Microeconomics s. 599 f.). För att det ska vara möjligt att bygga upp ett gott
rykte eller standardisera produkter är det nödvändigt, att kunna skydda varumärken,
firmanamn osv.
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2.1.3.3 Konkurrensteoretiska strömningar av särskilt intresse

2.1.3.3.1 HARVARDSKOLAN

En central uppfattning inom Harvardskolan är, att det finns ett kausalt
samband mellan marknadens struktur, aktörernas beteende och presta-
tionerna på marknaden (”structure-conduct-performance”, SCP). Teo-
rin om SCP initierades av Mason och Clark. Clark lade fram idén om
”fungerande konkurrens” (workable competition).110 Mason var den
som var först med att lägga fram ”structure-conduct-performance” som
analysverktyg.111 Det är av central betydelse inom området ”Industriell
organisation” (Industrial Organization, IO), ett område, som lanserades
av Bain.112

Tanken bakom SCP-paradigmet är att marknadens struktur styr aktö-
rernas beteende, vilket i sin tur bestämmer deras prestationer. Det är där-
för centralt för analysen att förstå hur marknadsstrukturen är beskaffad.
För att bedöma denna är koncentrationen av stor betydelse. Hög koncen-
tration innebär, att de väsentliga marknadsandelarna innehas av några få
aktörer (oligopol) eller en aktör (monopol). Hög koncentration anses
som ett viktigt bevis för att det föreligger marknadsmakt.

Även om det skulle föreligga en hög koncentration, blir marknads-
makten begränsad om de etablerade aktörerna behöver frukta konkurrens
från nykomlingar. Den skadliga effekten av hög marknadskoncentration
beror i hög utsträckning på hur svårt det är för en ny konkurrent att eta-
blera sig på marknaden, d.v.s. hur höga inträdeshinder, entry-barriers,
som föreligger. Är det lätt för en ny konkurrent att börja sälja varor på en
marknad, är det i praktiken inte möjligt för ett företag med ensamposi-
tion att göra några långsiktiga vinster. Vid analys av marknadens struk-
tur är det därför viktigt att uppskatta omfattningen av inträdeshindren
till marknaden. Bain menar att villkor för inträde kan uppskattas nume-
riskt som ”the percentage by which the maximum entry-forestalling
price exceeds the minimum attainable average costs of established
firms”,113 vilket givetvis innebär en bred definition med många faktorer.
Enligt Bain härrör inträdeshindren antingen från de etablerade företagens

110  Clark, ”Toward a Concept of Workable Competition”, 30 Am. Econ. Rev. 1940
s. 241 ff.
111  Mason, ”Price and Production Policies of the Large Scale Enterprise”, 29 Am. Econ.
Rev. 1939 s. 61 ff.
112  Bain, Industrial Organization.
113  A.a. s. 253.
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övertag genom 1) utformning av produkter, 2) lägre absoluta kostnader
eller 3) stordriftsfördelar. Fördel genom utformning av produkter kan
uppnås genom att köparna förmås att i sina preferenser föredra de eta-
blerade företagens produkter genom utnyttjande av kända varumärken
och firmanamn. Etablerade företag kan även konkurrera med immate-
riellt skyddade produkter med överlägsen produktdesign. Ytterligare en
variant kan bestå i att det etablerade företaget förfogar över ett av kun-
derna favoriserat distributionssystem.114 Övertag genom lägre absoluta
kostnader kan bestå i överlägsen teknologi, som skyddas av patent eller
know-how, i att de etablerade företagen äger nödvändiga tillgångar, i svå-
righeter för en nykomling att förvärva nödvändiga produktionsfaktorer
eller i svårigheter för densamme att locka till sig investeringar.115 Övertag
genom stordriftsfördelar är ett välkänt fenomen och en central praktisk skill-
nad mellan Bain och en chicagoekonom som Stigler är, att den sistnämnde
inte erkände dessa som relevanta för bestämning av inträdeshinder.

2.1.3.3.2 CHICAGOSKOLAN

Chicagoskolan har kritiserat Harvardskolan och den analys som sker
inom ”Industriell organisation”. Chicagoskolans grundläggande utgångs-
punkter formulerades av Aaron Director på 1950-talet.116 Director ut-
tryckte sina idéer främst muntligt,117 och tankegångarna utvecklades
sedan av efterföljare som Wards S Bowman, Robert Bork, John McGee
och Lester Telser.118 För Director var den neoklassiska pristeorin av cen-
tral betydelse för den konkurrensteoretiska analysen.119 Med hjälp av
denna analys ansåg man, att det gick att visa, att det inte var möjligt att
uppnå konkurrensmässiga fördelar genom arrangemang som kopplings-
förbehåll, upprätthållande av priser i vertikala avtalsled eller försäljning
under produktionskostnader.120 Konkurrensrätten borde enligt Chicago-
skolan koncentrera sig på att bekämpa karteller och kontrollera horisontala

114  A.a. s. 255 ff.
115  A.a. s. 260 ff.
116  Posner, ”The Chicago School of Antitrust Analysis”, 127 U. Pa. L. Rev. 1979
s. 925 ff., 925.
117  Ett undantag var en artikel, Director & Levi, ”Law and the Future: Trade Regulation”,
51 Nw. U. L. Rev. 1956 s. 51 ff. Se Posner, ”The Chicago School of Antitrust Analysis”,
127 U. Pa. L. Rev. 1979 s. 925 ff., 926 n. 1.
118  Posner, ”The Chicago School of Antitrust Analysis”, 127 U. Pa. L. Rev. 1979
s. 925 ff., 926.
119  A.a. s. 928.
120  A.a. s. 926 f.
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företagssammangåenden, som möjliggjorde monopol.121 Det dröjde dock
innan man i Chicagoskolan fick genomslag för sin uppfattning. Senare
författare, som utvecklat Chicagoskolans analyser, är George Stigler och
Richard Posner. Till Chicagoskolans företrädare bör även nämnas Frank H.
Easterbrook.

En viktig skillnad mellan Harvardskolan och Chicagoskolan är, att
man i den senare anser att skalekonomiska fördelar ofta naturligen leder
till att det på en marknad växer fram några få stora företag. Konkurren-
sen anses p.g.a. marknadens självreglerande förmåga normalt fungera
väl, även om det föreligger hög koncentration, förutsatt att det inte före-
ligger inträdeshinder av juridisk natur. Olika koncentrationsratio (som
är viktiga inom Harvardskolan) är endast resultatet av olika kostnads-
strukturer, framförallt om det föreligger skalekonomi eller inte.122 Ett
företags ekonomiska effektivitet är den huvudsakliga orsaken till kon-
centration, och ett genomslag för Harvardskolans uppfattning, att kon-
centration är en indikation på konkurrensbegränsning, kan i själva ver-
ket motverka konkurrensmässigt beteende som befrämjar effektiviteten.

Inom Chicagoskolan är man skeptisk till betydelsen av inträdeshinder.
Chicagoskolans företrädare menar, att mycket få faktorer bör anses ge
upphov till inträdeshinder. Till skillnad från Harvardskolan anser man,
att skalekonomiska fördelar inte bör räknas dit. Däremot kan legala hin-
der ge upphov till verkliga inträdeshinder och därmed försämrad kon-
kurrens på marknaden.

Konkurrensrätten bör enligt Chicagoskolans uppfattning endast
främja ekonomisk effektivitet. Denna förstås som consumer welfare, som
består av summan av allokativ effektivitet och produktionseffektivitet.
Bork menar, att konkurrensrättens ändamål är att förbättra den alloka-
tiva effektiviteten utan att försämra produktionseffektivitet så mycket att
nyttan försvinner eller det blir en nettoförlust i consumer welfare. Posner
anser, att med effektivitet avses att ekonomiska resurser exploateras så att
”värdet”, d.v.s. den mänskliga satisfieringen uttryckt i den samlade kon-
sumentviljan att betala för varor och tjänster, maximeras.123 Ändamål av
politisk eller i övrigt icke-ekonomisk natur bör inte konkurrensrätten
omfatta. Dessa betecknas ofta som ”populistic”.

121  A.a. s. 928.
122  Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s. 169 f.
123  Bork, The Antitrust Paradox s. 91, Posner, Economic Analysis of Law s. 10. Se även
Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s. 147 f.
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Slutsatsen blir att den rekommenderade konkurrenspolitiken präglas av
en tillåtande hållning till olika arrangemang. Dessa anses ofta motiverade
genom att de minskar transaktionskostnader eller undviker free riding.

2.1.3.3.3 POST-CHICAGO

Under senare år har Chicagoskolans ståndpunkter utsatts för kritik. De
nya synpunkterna sammanfattas under begreppet Post-Chicago. En central
skillnad i utgångspunkter mellan Chicago och Post-Chicago består i den
gamla skillnaden mellan neoklassiskt ekonomiskt tänkande, som utgår
från pristeorin, och industriell organisation (IO), som utgår från mark-
nadsstrukturen. Inom Post-Chicago står man i traditionen från IO och
utnyttjar empiriskt material för att söka uppnå förståelse mellan klassiska
modeller och en konkret marknadssituation.124 Man är mer faktainrik-
tad och därmed mer benägen att finna partikulära lösningar än Chicago-
skolans företrädare.125 Samtidigt kommer oftare ekonomer inom Post-
Chicagos paradigm till motsatta ståndpunkter i bedömningen av konkreta
situationer.126

Inom Post-Chicago är man på flera principiella punkter oense med
Chicagoskolan. Man menar att Chicagoskolans modeller är alltför
abstrakta och enkla för att kunna behandla marknadsrealiteter. Chicago-
skolan anses lita alltför mycket på ekonomisk teori i motsättning till
fakta, när konkreta situationer skall bedömas. Vidare anses Chicagosko-
lans företrädare ha alltför stor tilltro till att marknadens egen disciplin
räcker för att komma till rätta med problem. De anses ha en alltför smal
syn på marknadsmakt och förbiser möjligheter för företag att på ett
skadligt sätt utnyttja fördelar på en marknad. Även Chicagoskolans syn
på effektivitet påstås vara för begränsad.127

Post-Chicago kommer även vid bedömningen av flera konkreta situa-
tioner till ett annat resultat än Chicagoskolan. En viktig skillnad är, att
det enligt analys inom post-Chicago är möjligt att utnyttja marknads-
makt på en marknad för att med hjälp av ”hävstång” (leverage) utöka
inflytandet på en annan marknad, t.ex. genom kopplingsförbehåll.128

Vidare anser man inom Post-Chicago, att vertikala avtal kan vara kon-
kurrensbegränsande, genom att de medför utestängningseffekter, som

124  Sullivan, ”Post-Chicago Economics”, 63 Antitrust L.J. 1995 s. 669 ff., 670.
125  A.a. s. 698.
126  A.a. s. 671.
127  Se Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules s. 151 f.
128  Sullivan, ”Post-Chicago Economics”, 63 Antitrust L.J. 1995 s. 669 ff., 672 ff.
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höjer konkurrenternas kostnad. En annan skiljelinje är synen på rovpris-
sättning (underprissättning), som enligt Post-Chicago kan fungera
genom att den har en avskräckande effekt, även om den i sig är irratio-
nell. Synen på marknadens funktion är annorlunda. Även om priskrig
förekommer på en marknad, utesluter inte detta enligt Post-Chicago att
aktörerna också samarbetar. Och när olika aktörer möts i konkurrens på
flera olika marknader, ökar detta deras incitament att samarbeta. Inträ-
deshinder anses vara ett större problem än vad Chicagoskolans företrä-
dare menar. Skalekonomi kan få betydelse som inträdeshinder, när en
nykomling måste genomföra investeringar samtidigt som det finns risk
att en skärpt konkurrens leder till fallande priser.129

2.1.3.3.4 ORDOLIBERALISMEN

EU:s konkurrensrätt har inte endast påverkats av den amerikanska rätten
utan kanske tidigare i högre utsträckning av tysk rätt, som i sin tur var
influerad av den s.k. ordoliberalismen eller Freiburgskolan.130 Den ordoli-
berala skolan ansåg, att marknaden hade en viktig funktion att bidra
med till samhället, men var skeptisk till dess självreglerande förmåga. Å ena
sidan ansågs den fria marknaden vara av central betydelse för samhället.
Å andra sidan menade man, att det var viktigt att genom lag slå fast
bestämda spelregler för marknaden. Ordoliberalismens uppkomst möj-
liggjordes genom samarbetet mellan ekonomen Walter Eucken och juris-
terna Franz Böhm och Hans Grossmann-Doerth, vilket påbörjades i
Freiburg 1933.131 Samtliga var överens om att den ekonomiska och poli-
tiska upplösningen i Tyskland berodde på bristen på ett effektivt juri-
diskt ramverk. Problemets kärna var det juridiska systemets oförmåga att
hindra skapandet och missbrukandet av ekonomisk makt.132 Den isole-
ring av Freiburgskolan, som förelegat under nazitiden, upphörde efter
2:a världskriget. Beteckningen ”ordoliberalism” kom samtidigt att
omfatta en bredare tankeströmning, som omfattade t.ex. Wilhelm Röpkes

129  Baker, ”Recent Developments in Economics that Challenge Chicago Views”, 58
Antitrust L.J. 1989 s. 645 ff.
130  Föreliggande redogörelse utgår när ej annat anges från Gerber, Law and Competition
in Twentieth Century Europe. Om Freiburgskolan se även Bernitz, Marknadsrätt: en
komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer, s. 331 ff.,
Norberg, Konkurrensrätt och arbetsrätt s. 150 ff., Norberg, Konkurrenslagstiftning och
bostadspolitik s. 19 ff., Edwardsson, Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande regle-
ringar s. 48 ff.
131  Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe s. 233 f.
132  A.a. s. 235.
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idéer. Ordoliberalismen kom vidare att influera tanken på den sociala
marknadsekonomin, vilken förespråkades av ekonomen Alfred Müller-
Armack, som myntat termen, och finansministern Ludwig Erhard.133

Ordoliberalernas samhällsvision understöddes av centrala liberala vär-
den. Ordoliberalerna ville eftersträva ett samhälle, där individerna var så
fria som möjligt från statlig inblandning och där de demokratiska insti-
tutionerna spred ut den politiska makten genom att maximera deltagan-
det i de offentliga besluten.134 Ordoliberalerna accepterade de två libe-
rala förutsättningarna, att konkurrens är nödvändigt för en god ekonomi
och att ekonomisk frihet är en förutsättning för politisk frihet.135 Synsät-
tet utvidgades genom att behovet att skydda samhället från missbruk av
ekonomisk makt underströks. Staten behövde vara stark för att motstå
privata maktgrupper. Slutsatsen blev, att inte endast politisk makt men
även ekonomisk makt måste motverkas.136

Ett centralt begrepp i Euckens ekonomiska tänkande var, att det
bakom komplexa ekonomiska data fanns särskilda mönster, bakomlig-
gande ordningar. För att förstå ekonomin måste dessa mönster igenkännas,
ekonomen skulle tänka i termer av ordning (Denken in Ordnungen).137

Ett grundläggande mönster, som kunde iakttas, var skillnaden mellan
marknadsekonomi, som betecknades transaktionsekonomi, och central-
styrd ekonomi.138 Konkurrensen utgjorde kärnan i transaktionsekonomin.
Ju högre nivå det var på konkurrensen, desto bättre fungerade systemet.139

Transaktionsekonomin skulle bevaras genom en ekonomisk konstitu-
tion.140 För att skapa och upprätthålla systemet krävdes en statlig politik,
som omfattade s.k. Ordnungspolitik. Individuella offentliga beslut skulle
vara uttryck för och begränsas av principerna i den ekonomiska konstitu-
tionen. Ekonomisk kunskap måste översättas i normativt språk. Det
juridiska systemet skulle vara utformat så att konkurrensen upprätt-
hölls.141 Konkurrensrätten skulle skapa och upprätthålla villkoren för
konkurrens. Lagen skulle förhindra uppkomsten av monopol och avskaffa

133  A.a. s. 236 f.
134  A.a. s. 240.
135  A.a. s. 240.
136  A.a. s. 240.
137  A.a. s. 242 f.
138  A.a. s. 243.
139  A.a. s. 244 f.
140  A.a. s. 245 f.
141  A.a. s. 246 f.



76

befintliga monopol, om det inte var möjligt kontrollera deras beteende.
Den privata ekonomiska makten hotade konkurrensen.142 Ekonomiskt
starka företag skulle förmås agera som om de var utsatta för konkurrens.143 

Ordoliberalerna drog slutsatsen, att det var önskvärt med en ekonomisk
konstitution, där ekonomiska och politiska perspektiv kombinerades,
och det ekonomiska systemet utformades genom politiska och rättsliga
beslut.144 Även om intitativet bakom upprättandet av den gemensamma
marknaden inom EG inte kom från ordoliberalt håll, kom ordoliberalis-
men att vara av stor betydelse genom att den möjliggjorde ett ramverk
för de idéer utifrån vilka rättsregler och institut kunde utformas.145

Ordoliberalismen har även kritiserats för att den skulle påverkat EG-
rätten i en icke önskvärd riktning, t.ex. genom framför allt kommissio-
nens användande av begreppet ”begränsning av ekonomisk frihet”.
Hawk menar, att Freiburgskolan genom denna syn på konkurrensbe-
gränsning misslyckas med att generera precisa användbara regler, distan-
serar sig från mikroekonomin, gynnar konkurrenter framför konsumen-
ter och bidrar till att art. 81.1 EGF omfattar oskadliga avtal.146

2.1.4 Intäkter och kostnader med konkurrensrättslig reglering

2.1.4.1 Intäkter av konkurrensrättslig reglering

2.1.4.1.1 KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL OCH FÖRFARANDEN ÅTGÄRDAS

En omedelbar nytta av den konkurrensrättsliga regleringen är, att kon-
kurrensbegränsande avtal och förfaranden direkt kan åtgärdas genom
myndigheternas ingripanden. Att detta resulterar i en nettointäkt förut-
sätter, att konkurrensrätten ingriper i situationer, där detta är påkallat av
ekonomiska hänsynstaganden.147

142  A.a. s. 250 f.
143  A.a. s. 252.
144  A.a. s. 245 f.
145  A.a. s. 263 f.
146  Hawk, ”System Failure: Vertical Restraints and EC Competition Law”, 32 CMLRev
1995 s. 973 ff., 977 ff.
147  Konkurrensrättsliga ingripanden leder alltså ekonomiskt sett till kostnader om ingri-
panden sker av icke-ekonomiska skäl givet att dessa står i motsättning till ekonomisk
effektivitet. Det kan också i sammanhanget nämnas, att det inte finns något absolut bevis
på att konkurrensrätten (liksom immaterialrätten) totalt sett främjar ekonomisk effekti-
vitet, och att vissa kritiker menar att så inte är fallet. Som ett exempel på hur konkurrens-
rättens effektivitet ifrågasätts, se Crandall & Winston, ”Does Antitrust Policy Improve
Consumer Welfare? Assesing the Evidence”, 17 J. Econ. Persp. 2003 s. 3 ff.
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2.1.4.1.2 KONKURRENSBEGRÄNSANDE AVTAL OCH FÖRFARANDEN UNDVIKS

En viktig funktion bakom konkurrensrätten är, att den förhindrar före-
tag från att i vissa avseenden begränsa konkurrensen och därmed verkar i
handlingsdirigerande riktning. Vid en bedömning av konkurrensrättens
ekonomiska effekter är det denna egenskap, som är svårast att mäta. I
ekonomisk litteratur har man gjort jämförelser mellan tidsperioder före
och efter införandet av konkurrensrättslig reglering och mellan länder
som vid samma tidpunkt haft eller inte haft ett verksamt konkurrens-
rättsligt system.148 Kan konkurrensrätten på detta sätt t.ex. minska före-
tagens tendens att öka monopolisering, minskar de samhällsekonomiska
kostnaderna av denna. Monopoliseringens kostnad utgörs av dels död-
viktskostnaden (kostnaden för att marknaden fungerar mindre effektivt),
dels av kostnaden för att företagen strävar efter att erhålla monopolis-
tiska inkomster (vilket utgör kostnader för rent-seeking).149

2.1.4.2 Kostnader av konkurrensrättslig reglering

2.1.4.2.1 SAMHÄLLSNYTTIGA KONTRAKT OCH ANDRA ÅTGÄRDER 
KAN ANGRIPAS KONKURRENSRÄTTSLIGT

Kontrakt mellan företag och företagssammangåenden, som är samhälls-
ekonomiskt lönsamma, kan komma att angripas konkurrensrättsligt, i de
fall att konkurrensrätten antingen tar andra hänsyn än ekonomiska, eller
när den konkurrensrättsliga tillämpningen i det enskilda fallet resulterar
i ett felaktigt beslut.

2.1.4.2.2 SAMHÄLLSNYTTIGA KONTRAKT OCH ANDRA ÅTGÄRDER 
VIDTAS INTE

Den centrala kostnaden för den konkurrensrättsliga regleringen består i
att samhällsnyttiga avtal, företagssammangåenden och andra åtgärder
inte vidtas. Företag kan avskräckas från att ingå avtal med hänsyn till
den rättsliga risk, som föreligger.150 Vid analys av relationen mellan kon-
kurrensrätt och immaterialrätt består alltså en viktig kostnadspost för

148  Exempel på detta är Crandall & Winston, ”Does Antitrust Policy Improve Consu-
mer Welfare? Assesing the Evidence”, 17 J. Econ. Persp. 2003 s. 3 ff. och Baker, ”The
Case for Antitrust Enforcement”, 17 J. Econ. Persp. 2003 s. 27 ff. Författarna drar mot-
satta slutsatser.
149  Posner, ”The Social Costs of Monopoly and Regulation”, 83 J. Pol. Econ. 1975
s. 807 ff., 807 f. Kostnaden för företagens strävan efter att erhålla monopolistiska vinster
är ett exempel på s.k. rent-seeking, som innebär, att resurser förbrukas för att föra till-
gångar mellan olika parter, utan att detta resulterar i något mervärde.
150  Crandall & Winston, ”Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assessing
the Evidence”, 17 J. Econ. Persp. 2003 s. 3 ff., 5 f.
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konkurrensrätten i uteblivna licensavtal. Minskade möjligheter att ingå
licensavtal genererar sämre intäkter för innehavare av immateriella rättig-
heter och försämrar teknikspridningen. Licenser kan också minska vissa
negativa effekter av patent, t.ex. när olika patent blockerar varandra och
därmed försämrar forskningsklimatet. Ökade svårigheter att ingå licens-
avtal kan därför förstärka dessa negativa effekter.

2.1.4.2.3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER

Den konkurrensrättsliga regleringen medför, i likhet med annan rättslig
reglering, även vissa typer av administrativa kostnader. Vissa myndighets-
kostnader för övervakning av företagen uppkommer. Dessa är relativt
enkla att uppskatta. Sedan tillkommer kostnader för företagen för rättslig
rådgivning, t.ex. vid ingående av avtal eller företagssammangående. Före-
tagsledningar kan dessutom tvingas lägga ner kostnader för insamlande
av relevant information, för att bedöma huruvida en åtgärd kommer att
anses tillåten eller ej. Den konkurrensrättsliga regleringen medför även
processkostnader för parter och domstolsväsende vid tvister.151

2.2 Immaterialrätt

2.2.1 Immaterialrättens framväxt
Tanken på att den, som skapat någonting nytt, skall kunna förbjuda
eftergörande är allmänmänsklig, och några exempel är kända från olika
naturfolks kulturer.152 Det immaterialrättsliga systemet är dock en rela-
tivt sen juridisk skapelse. I den romerska rätten förekom inga immate-
riella rättigheter.153 Det moderna patentväsendet har sina äldsta rötter i

151  Se även a.a. s. 4 f.
152  Det har hävdats att magiska ritualer hos naturfolk kan ha funktionen att skydda
ägandet till verklig, ny, kunskap. Se Suchman, ”Uppfinningar och ritualer: Anteckningar
om sambandet mellan magi och intellektuell egendom i skriftlösa samhällen” i Hansson
(red.), Idéer om äganderätt s. 208 ff. Ett annat exempel på ”immaterialrättsligt” skydd
hos naturfolk är, att en eskimå i den gamla eskimåkulturen inte ville sjunga en annan
mans sång. Bland en del aboriginer förekom, att man inte tillverkade vissa kastredskap,
om deras form tillhörde någon annan (Koktvedgaard & Levin, Lärobok i immaterialrätt
s. 22).
153  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 91. Bristen på immaterialrättsligt skydd hindrade inte att eftergörande
ansågs mycket opassande, och den romerske poeten Martialis myntade begreppet
”plagiat”. Se Koktvedgaard & Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 22 f. Från antiken finns
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det europeiska medeltida privilegiesystemet. Privilegierna härrörde från
det feodala systemet, där länsherren hade exklusiv rätt att kontrollera
marknaden. Rättigheterna ansågs härröra från uråldrig sedvänja. Med
tiden kom dessa att utfärdas genom kungliga tillstånd.154 I städerna
innehade gillena viktiga privilegier.

Privilegiesystemet kom delvis att kunna användas för att attrahera nya
produkter till marknaden. I England beviljades utländska tillverkare privi-
legier och gavs därigenom incitament att etablera sig inom riket. Ett
tidigt exempel utgör ett kungligt privilegiebrev från 1331.155 Tekniken
möjliggjorde på motsvarande sätt incitament för skapare av nya produk-
ter. I Venedig tillkom 1474 den första reglering, som skyddade uppfin-
ningar. Därefter spreds idén om att skydda uppfinningar under 1500-
talet till Tyskland, Frankrike, Nederländerna och England.156 Tanken på
att skydda uppfinningar var vid den här tiden sammanflätad med den
merkantilistiska samhällsuppfattningen, som bestod i en önskan att upp-
muntra utvecklandet av nya näringar inom den egna maktsfären.157

Redan 1474 års venetianska reglering motiverades dock med mer
moderna ändamålsöverväganden som samhällsnytta, uppmuntran till
uppfinnare, möjlighet för uppfinnare att återfå nedlagda kostnader och
uppfinnarens rätt till frukten av sina tankar.158 Genom 1623 års Statute
of Monopolies fick England en lagstiftning, som markerar en övergång
från privilegiesystem till patentlagstiftning, enligt vilken patent skulle
beviljas till ”the true and first inventor”.159 Fortfarande var det dock for-
mellt fråga om ett privilegiesystem, eftersom uppfinnarna inte hade
något rättsligt sanktionerat anspråk på att beviljas ensamrätt.160 Patentet
betraktades som ett tillstånd utgivet av statsmakten – ”grant of mono-
poly powered by the state over the commercial exploitation of an inven-

154  Fox, Monopolies and Patents s. 30 f.
155  A.a. s. 43.
156  Petrusson, Patent och industriell omvandling s. 108 f.
157  A.a. s. 110.
158  Anderfelt, International Patent-Legislation and Developing Countries s. 4.
159  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 118. Redan den tidigare venetianska lagstiftningen hade dock likartade
tendenser. se a.a. s. 118.
160  A.a. s. 119.

emellertid som ett humoristiskt exempel omnämnt, att i staden Sybaris uppfinnaren av
en särskilt god maträtt gavs ett ettårigt skydd (Koktvedgaard & Levin, Lärobok i imma-
terialrätt s. 22).
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tion för a limited time”.161 Den diskretionära prövningsrätt, som följde,
kom dock att utvecklas på sedvanerättslig väg till en rätt för uppfinnaren
att erhålla patent.162 Under slutet av 1700-talet kom patentet att motive-
ras med att uppfinnaren hade en inneboende rättighet till sin uppfin-
ning. Genom det naturrättsligt färgade tänkandet kunde därmed upp-
finnaren regelmässigt erhålla en ensamrätt, oberoende av om statsmak-
ten bedömde att man ville bevilja ett tillstånd.163 

Under perioden 1850–73 ifrågasattes patenträtten starkt p.g.a. beto-
ningen av fri konkurrens och frihandel genom den s.k. antipatentrörel-
sen, vars företrädare var verksamma i bl.a. England, Tyskland och
Holland.164 Fr.o.m. 1850-talet skedde ett ideologiskt skifte, där natur-
rättsliga argument tonades ner. Istället fick samhällsnyttan en stor bety-
delse.165

2.2.2 Immaterialrättens traditionella målsättningar

2.2.2.1 Patentets målsättningar
Under patentets historiska utveckling har, som framgått, en rad centrala
ändamål formulerats. Dessa har under olika perioder tillmätts olika bety-
delse, och i modern tid ligger tonvikten vid de utilistiska ändamålen.

De traditionella målsättningarna har formulerats dels utifrån uppfin-
narens perspektiv, nämligen att denne har en rättighet till sin uppfinning
och en moralisk rätt till belöning, dels utifrån samhällets perspektiv, att
skapa incitament att uppfinna och incitament att offentliggöra uppfin-
ningar. 

Bakom tanken på patent som uppfinnarens rätt till sin skapelse ligger
föreställningen, att en individ har en naturlig rättighet till sina idéer.
Samhället är moraliskt skyldigt att erkänna och upprätthålla denna rättig-
het.166 Idén om naturliga inneboende egendomsrättigheter härrör från

161  Petrusson, Patent och industriell omvandling s. 111.
162  Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling
och huvudlinjer s. 119.
163  A.a. s. 119 ff.
164  Om antipatentrörelsen se Machlup & Penrose, ”The Patent Controversy in the
Nineteenth Century”, 10 J. Econ. Hist. 1950 s. 1 ff. Se även Bernitz, Marknadsrätt: en
komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer s. 125 ff.,
Petrusson, Patent och industriell omvandling s. 114 ff.
165  Anderfelt, International Patent-Legislation and Developing Countries s. 20 ff.
166  Machlup, An Economic Review of the Patent System s. 21.
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det sena 1700-talets naturrättsliga tänkande. Resonemanget kom att
kompletteras med tanken på att patent även svarade mot ett samhälleligt
behov. Problemet med den äganderättsliga motiveringen består dels i att ett
patent faktiskt förhindrar exploateringen av liknande uppfinningar, dels
i sammanblandningen mellan materiell och immateriell egendom.167

Idén om att uppfinnaren skall erhålla en rättvis belöning förutsätter, att
rättvisan kräver, att en individ erhåller en belöning för sina tjänster för
samhället, som står i proportion till deras nytta. Uppfinnarens tjänster är
till nytta för samhället och bör lämpligen belönas med en ensamrätt.168

Ett problem med motiveringen är, att det många gånger inte finns någon
individuell uppfinnare, utan snarare är det fråga om en anställd i ett
forskningsteam på ett företag. Och om det finns en individuell uppfin-
nare, så är det ofta inte denne, som blir den verklige exploatören av upp-
finningen. Uppfinnarens eventuella belöning blir beroende av förhand-
lingsstyrka i förhållande till företaget, som köper hans uppfinning.169

Samhällets nytta av att uppfinnaren erhåller incitament att uppfinna
genom det immaterialrättsliga skyddet har historiskt sett vägt tungt, och
har en central ställning som ekonomiskt argument för att rättfärdiga
patentsystemet. Teorin pekar på nödvändigheten av att genom patent-
skydd underlätta belöning för framtagen teknik. Om resultatet av allt
utvecklingsarbete skulle bli fritt för envar att utnyttja, lönar det sig inte
att investera i forskning och utveckling för att senare exploatera produk-
ten, eftersom andra, som inte gjort motsvarande investeringar, kan
komma att göra detsamma. Skall en uppfinnare vara villigt att skapa ny
kunskap för att sedan erbjuda marknaden en ny produkt, måste denna
vara skyddad i förhållande till konkurrenterna. I praktiken är det emeller-
tid oftast inte den individuelle uppfinnaren, som får den främsta belö-
ningen för patentet, utan snarare är det ett företag, som beslutat att
investera i utvecklingen av ny teknik respektive en ny produkt.

Slutligen uppmuntrar det patenträttsliga skyddet uppfinnaren att
offentliggöra sin uppfinning, vilket stimulerar teknisk utveckling och
vetenskapliga framsteg. Patenthavaren är skyldig att offentliggöra hur
uppfinningen fungerar för att erhålla patentet. Detta är en garanti för att
inte något utarbetas i hemlighet och senare går förlorat vid uppfinnarens

167  Anderfelt, International Patent-Legislation and Developing Countries s. 45 f.
168  Machlup, An Economic Review of the Patent System s. 21, Anderfelt, International
Patent-Legislation and Developing Countries s. 41.
169  Anderfelt, International Patent-Legislation and Developing Countries s. 41 f.
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död. När patentet går ut står det envar fritt att utnyttja den offentlig-
gjorda teknologin. Vetenskapsmän och tekniker kan även under paten-
tets giltighetstid dra nytta av den offentliggjorda informationen, så länge
de inte inkräktar på patenthavarens rättigheter. Det kan även vara till
nytta för vetenskapssamhället att så många uppfinningar som möjligt
offentliggörs, eftersom det uppkommer en samlad förteckning över olika
tekniska framsteg. I kritik av motiveringen har hävdats, att uppfinnaren i
vilket fall inte kommer att patentera uppfinningen, om den istället kan
hållas hemlig, och att patentskyddet endast är till nytta för dem, vars
uppfinningar ändå inte kunnat hemlighållas.170 Eftersom en stor del av
resultaten av den industriella forskningen inte patenteras, minskar även
dokumentationens betydelse.171

2.2.2.2 Varumärkets målsättningar
Även för varumärket har en rad målsättningar kristalliserats ut. Varu-
märket utgör ett konkurrensmedel mellan näringsidkare. Detta blir viktigt
genom att konkurrens inte endast avser priskonkurrens, utan även inne-
bär att olika varor konkurrerar genom olika egenskaper.172 Konkurrens-
funktionen fylls genom varumärkets särskiljningsfunktion, som innebär,
att det särskilt skiljer ut vissa varor eller tjänster från andra likartade. Sär-
skiljningsgrunden utgörs av det s.k. kommersiella ursprunget.173 

Genom att varumärket individualiserar viss vara och pekar ut ett sär-
skilt kommersiellt ursprung, kan varumärket fylla en garantifunktion.
Inför konsumenten kan varumärket garantera att en vara håller viss
minimikvalitet. Uppfylls inte denna, kommer märkets good-will att
drabbas negativt.174

2.2.3 Den ekonomiska teoribildningen

2.2.3.1 Inledning
Som framgått är immaterialrättsliga hänsynstaganden av såväl ekono-
misk som icke-ekonomisk natur. Det kan argumenteras för att patent-
rätten avser att tillgodose både individens intressen och samhällets
intressen, samtidigt som behovet av att främja samhällsnyttan på innova-

170  Se a.a. s. 36, Machlup, An Economic Review of the Patent System s. 76.
171  Anderfelt, International Patent-Legislation and Developing Countries s. 37.
172  Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 26 ff.
173  A.a. s. 30 ff.
174  A.a. s. 72 ff.
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tionens område förefaller att vara yttersta orsak bakom patentlagstift-
ningen. Godenhielm menar, att ”(p)atenträtten präglas… redan från
begynnelsen av en dualism: det nationalekonomiska elementet och det
upphovsrättsliga elementet”,175 men även att den teleologiska grunden
för patentet främst består i ”insikten om att den industriella utveck-
lingen främjas genom patentväsendet”.176 I modern patentteoretisk dis-
kurs tenderar den utilistiska motiveringen bakom patentet att vara den
dominerande. Argumentation, som betonar individens moraliska rätt till
sin uppfinning eller behovet av att garantera uppfinnaren dennes rättvisa
belöning, har mindre betydelse. Vissa författare har dock utvecklat även
dessa skäl i modern doktrin. T.ex. har John Lockes äganderättsteori
använts för att motivera skydd för immateriella rättigheter. Andra förfat-
tare har pekat på, att behovet av ägande är nödvändigt för den personliga
utvecklingen, vilket även gäller immateriellt ägande. Immaterialrätt har
även ansetts motiverad för att förhindra obehörig vinst och likaså har
resonemang om distributiv rättvisa använts som argument för immaterial-
rättsskydd. Immateriella rättigheter har också kritiserats utifrån olika
politiska perspektiv som libertarianska, demokratiteoretiska, socialistiska
eller ekologiska.177

2.2.3.2 Ekonomisk forskning på det immaterialrättsliga området
Inom den internationella litteraturen finns åtskilligt skrivet om immate-
rialrättens ekonomiska funktioner. I litteraturen finns mest skrivet om
patentet, som väckt det största intresset.178 Utgångspunkten i neoklassisk
teori har vid ekonomisk analys av patentet varit teorin om kollektiva nyt-
tigheter, vilket avser en form av marknadsmisslyckande. Teorin pekar på
svårigheten att på en marknad producera kollektiva nyttigheter, eftersom
tredje man kan tillgodogöra sig produkten, samtidigt som det är svårt att
kräva betalning för den. Detta leder till att den privata nyttan inte mot-
svarar den kollektiva nyttan. Resonemanget har tillämpats på utveckling
av ny teknik och patentets betydelse för detta.179 En annan viktig
utgångspunkt inom neoklassisk teori för att förstå marknadsmisslyck-

175  Godenhielm, Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt s. 8.
176  A.a. s. 10.
177  För en mer detaljerad översikt med specifika litteraturhänvisningar se Menell, ”Intellec-
tual Property: General Theories” i Encyclopedia of Law and Economics s. 129 ff., 156 ff.
178  För en motsvarande och mer detaljerad redogörelse, se a.a., som legat till grund för
följande korta sammanfattning.
179  Se Pigou, The Economics of Welfare s. 151. Se även avsnitt 2.2.3.3.2.
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ande vid produktion och spridning av information utgörs av Arrows arti-
kel ”Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inven-
tion”.180 Ett centralt tema för Arrows problematik är att marginalkostna-
den för att utöka utnyttjandet av information är lika med noll. Arrow
pekar på att det föreligger ett marknadsmisslyckande, men tar inte ställ-
ning till vilket instrument som är lämpligt för att komma till rätta med
detta, om man bör använda sig av patentlagstiftning eller av något annat
belöningssystem.181

Inom Chicagoskolan har däremot det neoklassiska angreppssättet att
motivera patenträtten som en lösning på marknadsmisslyckande kritise-
rats, och istället har man utvecklat en analys av patentet med ägande-
rättsliga utgångspunkter. Det är enligt denna analys värdefullt med
starka immateriella äganderätter. Möjliga problem löses genom frivilliga
avtal på en fungerande marknad. Analysen har utvecklats av bl.a. Dem-
setz, som har använt sig av dels Coase’s teoretiska utgångspunkter,182 dels
egen teoribildning.183 

180  Arrow, ”Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention” i The
National Bureau of Economic Research, The Rate and Direction of Inventive Activity:
Economic and Social Factors s. 609 ff.
181  Införs ett statligt finansierat belöningssystem, består uppfinnarens incitament i den
specifika summa som erhålls i belöning. Fördelen är, att det inte föreligger någon kost-
nad p.g.a. begränsad konkurrens (deadweight loss), men däremot kan belöningen vara
för stor eller för liten i förhållande till vad som är optimalt. Erhåller istället uppfinnaren
ett patent, uppkommer en konkurrensbegränsande effekt. Eller också kan incitamenten
att uppfinna vara för små (Shavell & Ypersele, ”Rewards Versus Intellectual Property
Rights”, 44 J. L. & Econ. 2001 s. 525 ff., 529 f.). Vad som talar för att föredra patentsys-
temet framför ett offentligt belöningssystem är att det förra effektivt utnyttjar uppfinna-
rens privata information om värdet av den eventuella framtida uppfinningen (a.a.
s. 530). I huvudströmningen av ekonomiskt tänkande förutsätts, att behovet av bättre
resursallokering för forsknings- och utvecklingsverksamhet bäst tillgodoses genom
immateriella rättigheter. I den ekonomiska litteraturen finns dock några få författare,
som propagerat för att ett offentligt belöningssystem är att föredra framför patentsyste-
met (se a.a. s. 528 med vidare hänvisning). 
182  Ugångspunkten är Coase’s teorem, enligt vilket det ekonomiskt sett inte har någon
betydelse hur rättigheter fördelas, om det inte föreligger några transaktionskostnader,
eftersom parterna då själva kommer att avtala om den optimala fördelningen. Teoremet
framlades i en artikel av Coase, ”The Problem of Social Cost”, 3 J. L. & Econ. 1960
s. 1 ff.
183  Demsetz, ”Information and Efficiency: Another Viewpoint”, 12 J. L. & Econ. 1969
s. 1 ff., ”The Private Production of Public Goods”, 13 J. L. & Econ. 1970 s. 293 ff.
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Ett försök att integrera patenträttslig teori med allmän äganderättslig
utgörs av den av Kitch formulerade s.k. prospekteringsteorin. Patenträt-
tigheter jämförs med den ekonomiska rationaliteten bakom inmutnings-
rättigheter efter mineralprospektering. Teorin består av två delar. För det
första hävdas, att patentsystemet bidrar med incitament att producera
kunskap ex post. Tack vare den skyddade position som patentinnehava-
ren uppnått, vågar denne göra nödvändiga investeringar för att vidareut-
veckla sin teknik. Patentet betraktas inte som något som enbart skyddar
en färdig teknisk produkt, utan som ett steg i en utveckling för att uppnå
en sådan. Tanken på att den skyddade positionen främjar innovation
utgör en analogi till Schumpeters resonemang om att teknisk utveckling
bäst befrämjas av monopolister.184 Prospekteringsteorin ger i denna del
ett bidrag till idén om att patentsystemet ger incitament att inte bara
uppfinna utan även att kommersialisera nya produkter. För det andra
hävdar Kitch att patentets prospekteringsliknande egenskap motverkar
den risk för dubbelarbete, som kan bli resultatet när flera aktörer tävlar
om att erhålla ett patent.185

Av betydelse för patentteoretiska utgångspunkter är också teorier, som
beskriver marknadsstrukturens betydelse för teknologisk förändring. Av
central betydelse inom området var den österrikiske ekonomen Joseph
Schumpeter.186 Schumpeter framhöll uppfinnandets betydelse för att
bryta upp etablerade förhållanden på marknaden (creative destruction)
och pekade på att ny teknik kunde möjliggöra tillfälliga monopolistiska
vinster, vilket gav incitament till uppfinnande. Stora monopolistiska
företag var enligt Schumpeter överlägsna, när det gällde att ta fram ny
teknik.

Patentteorin har haft betydelse i den s.k. institutionella ekonomin, som
tar sikte på olika institutioners betydelse för den ekonomiska utveck-
lingen. Av särskild betydelse inom området var arbeten av Nelson.187 

I ekonomisk vetenskap har behandlats en rad specifika problem
knutna till patentets funktion. En viktig frågeställning är vilken patentets
optimala tidslängd är. I ett centralt arbete visade Nordhaus, hur den opti-

184  Se avsnitt 2.2.3.3.3.
185  Prospekteringsteorin har lagts fram av Kitch, ”The Nature and Function of the
Patent System”, 20 J. L. & Econ. 1977 s. 256 ff.
186  Se avsnitt 2.2.3.3.3.
187  Se Menell, ”Intellectual Property: General Theories” i Encyclopedia of Law and Eco-
nomics s. 129 ff., 134 f., Petrusson, Patent och industriell omvandling s. 76.
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mala tidslängden på ett patent utgjorde en avvägning mellan incitament
att uppfinna och konkurrensmässig dödviktskostnad. Han visade, att
den optimala tidslängden var längre vid låg priselasticitet, när den sociala
nyttan var låg relativt forsknings- och utvecklingskostnaderna och när
mängden uppfinningar i hög grad svarade mot nedlagda forsknings- och
utvecklingskostnader. Modellen har utvecklats ytterligare av andra eko-
nomer, som diskuterat, hur den optimala tidslängden varierar med flera
olika omständigheter (kostnad för att genomdriva patentet, möjlighet att
erhålla tvångslicens, kostnader vid patentkapplöpning, kostnader för att
uppfinna runt patentet).188 På motsvarande sätt har patentets optimala
bredd analyserats. Ju bredare skyddsomfång ett patent har, desto större
möjligheter finns att förhindra konkurrens med ökad dödviktskostnad
till följd, samtidigt som patentets positiva effekter förstärks. Det har
också förts resonemang om den optimala sammansättningen av bredd
och tidslängd.189

En annan viktig frågeställning i den ekonomiska litteraturen är bety-
delsen av skadligt dubbelarbete, som uppkommer genom konkurrens mel-
lan uppfinnare för att erhålla patent. När flera konkurrenter tävlar om att
erhålla ett patent (s.k. patent race), finns risk för att samma forskningsar-
bete utförs av parterna oberoende av varandra. Det sker därmed en över-
investering i forskning och utveckling med skadligt dubbelarbete till
följd. Enligt Barzel tenderar konkurrens att leda till ett för snabbt upp-
finnande, medan däremot monopol leder till ett för långsamt.190 Fråge-
ställningen har utvecklats av andra ekonomer, och konkurrens mellan
uppfinnare anses av en grupp ekonomer leda till skadligt dubbelarbete.
Andra menar, att konkurrensen om att erhålla patent är nyttig, genom
att den accelererar investeringar och skapar ökat tryck för framåtskri-
dande.191

Ett annat problem är patentets betydelse för kumulativt uppfinnande.
De flesta uppfinningar drar nytta av tidigare arbeten. Frågan uppkommer

188  Menell, ”Intellectual Property: General Theories” i Encyclopedia of Law and Econo-
mics s. 129 ff., 133, 138.
189  Som exempel på analys av optimal sammansättning av bredd och tidslängd för
patent se Gilbert & Shapiro, ”Optimal Patent Length and Breadth”, 21 Rand J. Econ.
1990 s. 106 ff., Klemperer, ”How Broad Should the Scope of Patent Protection Be?”, 21
Rand J. Econ. 1990 s. 112 ff.
190  Barzel, ”The Optimal Timing of Innovations”, 50 Rev. Econ. & Stat. 1968 s. 348 ff.
191  Se Menell, ”Intellectual Property: General Theories” i Encyclopedia of Law and Eco-
nomics s. 129 ff., 137 f.
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hur patentet bör utformas, för att ur incitamentssynpunkt på ett opti-
malt sätt fördela belöning mellan första generationens uppfinningar och
andra generationens uppfinningar, som bygger på de tidigare. För att ge
tillräckligt incitament för första generationens uppfinningar kan det vara
nödvändigt att för dessa ge andel i vinsten hos andra generationen. Detta
försämrar å andra sidan incitamenten att vidareutveckla tekniken för
andra generationen.192

2.2.3.3 Teknisk utveckling och marknadsstruktur

2.2.3.3.1 INLEDNING

En viktig bakgrund till patentets funktion utgörs av frågan om relatio-
nen mellan den tekniska utvecklingen och marknadens struktur.193 Viss
diskussion förelåg i tidig neoklassisk teori. Den väsentliga diskussionen
och teoribildningen rörande teknisk utveckling och marknadsstruktur
börjar emellertid med Joseph Schumpeters verk ”The Theory of Econo-
mic Development”, ”Business Cycles” och ”Capitalism, Socialism and
Democracy”.194 Inom neoklassisk teori kom sedan Arrow att få en
väsentligt betydelse.

2.2.3.3.2 NEOKLASSISK TEORIBILDNING

I neoklassisk teori har utgångspunkten för ekonomisk analys av patentet
varit teorin om kollektiva nyttigheter. Teorin avser en form av marknads-
misslyckande. En konkurrensmässig marknad kan inte på ett optimalt
sätt producera kollektiva nyttigheter, eftersom tredje man kan tillgodo-
göra sig produkten, samtidigt som det är svårt att kräva betalning för
den. Den privata nyttan motsvarar därför inte den kollektiva nyttan.
Utvecklandet av ny teknik kan betraktas som en kollektiv nyttighet, där
det kan vara svårt för uppfinnaren att ta betalt av dem som drar nytta av
den nya kunskapen. Teorin om kollektiva nyttigheter utvecklades av
Pigou, som framhöll att patentlagstiftningen var ett sätt att råda bot på
problemet på innovationens område.195 En kollektiv nyttighet utmärks
av att om någon konsumerar varan lämnas inte mindre åt någon annan

192  Se t.ex. a.a. s. 140 f.
193  Diskussionerna är utförliga med en relativt omfattande textmassa. För framställ-
ningen har därför i hög utsträckning använts sekundärlitteratur. En presentation av
Schumpeters och Arrows teorier finns exempelvis i Saarenheimo, Studies on Market
Structure and Technological Innovation.
194  Även tidigare förelåg en viss diskussion rörande frågeställningen. För exempel på
detta se Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation s. 3 ff.
195  Pigou, The Economics of Welfare s. 151.
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(icke-rivaliserande), och att det inte är möjligt att utesluta personer som
drar nytta utan att betala, s.k. free riders (icke-exkluderande). Kollektiva
varor utgör därmed ett exempel på ett s.k. marknadsmisslyckande, vilket
innebär, att marknadskrafterna misslyckas med att åstadkomma en opti-
mal resursallokering.196 När det gäller kunskap, innebär detta konkret,
att en konkurrensmässig marknad inte orsakar en tillräckligt effektiv
kunskapsproduktion.

2.2.3.3.3 SCHUMPETER

Joseph Schumpeter är kanske är mest känd för begreppet ”creative
destruction”. Teorin om kreativ förstörelse innebär, att den tekniska
utvecklingen resulterar i att nya uppfinningar slår ut äldre verksamheter i
en fortgående process.197 Vidare associeras Schumpeter med två viktiga
hypoteser angående teknikutveckling och marknadsstruktur. För det första
att det finns ett positivt samband mellan uppfinnande och monopolis-
tisk makt, och för det andra att stora företag är mer uppfinningsrika än
små.198

En marknad med få och stora företag är enligt Schumpeter överläg-
sen, när det gäller att frambringa uppfinningar. Vissa argument för detta
utgår från företagens storlek, andra från deras marknadsmakt. För att
stora företag är mer framgångsrika, när det gäller att driva den tekniska
utvecklingen framåt, argumenterar Schumpeter enligt följande. I det
stora företaget kan flera forskare och tekniker arbeta tillsammans och
därmed mer effektivt för att göra insatser för den tekniska utvecklingen.
Det stora företaget har även helt andra möjligheter till riskdiversifiering
än det lilla företaget. Slutligen kan det stora företaget utnyttja sina upp-
finningar i stor skala och därmed uppnå stordriftsfördelar, varför det har
större incitament än det lilla att satsa på forskning och utveckling.199

Schumpeter argumenterar vidare för att ett företags marknadsmakt har
en positiv inverkan på dess uppfinnande. För det första är själva utsik-
terna att uppnå en monopolistisk situation redan i sig sporrande för ett
företag. Motivet för att utveckla ny teknik är i själva verket utsikterna att
uppnå vinst utöver vad som annars kan erhållas. Men detta förutsätter

196  Se 2.1.3.2.
197  Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy s. 81 ff.
198  Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation s. 21. Kamien & Schwartz
menar dock att Schumpeter är ansvarig främst för den första hypotesen, medan det
snarare är Galbraith som formulerat den andra.
199  Saarenheimo, Studies on Market Structure and Technological Innovation s. 19.
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åtminstone viss marknadsmakt under en tidsperiod för att investering-
arna skall kunna betala sig och gå med vinst. Marknadsmakt kan erhållas
genom immaterialrättsligt skydd, genom att skapa inträdeshinder till
marknaden, få kontroll över distributionskanalerna etc. Någon form av
monopolistisk ställning måste emellertid det uppfinnande företaget
kunna uppnå för att göra de nödvändiga investeringarna. Möjligheterna
att uppnå marknadsmakt leder alltså ex ante till större investeringar i
forsknings- och utvecklingsverksamhet.200 

Men enligt Schumpeter resulterar för det andra även marknadsmakt
ex post till en högre grad av teknisk utveckling. Ett företag med en skyd-
dad, monopolistisk, ställning är mer benäget att investera i uppfinnande
av den anledningen, att det inte finns några konkurrenter som på ett
eller annat sätt kan tänkas dra fördel av de framtagna resultaten. Det kan
vara möjligt att överföra tidigare uppnådd marknadsmakt även till den
nya produkten. Den monopolistiska ställningen kan även göra det möj-
ligt att reagera snabbare på konkurrenters uppfinningar. Monopolisten
har även ekonomiska fördelar genom sin ställning som möjliggör finan-
siering av forskning och utveckling, anställning av kompetent personal
etc. (jfr ovan om vad som sagts om det stora företagets privilegierade
ställning). Samtidigt är Schumpeter medveten om att ett monopol kan
ha vissa hämmande effekter på den tekniska utvecklingen. Om ekono-
min skulle domineras av några få jättar, är det nämligen mer svårförut-
sägbart hur dessa reagerar på varandras uppfinningar.201

2.2.3.3.4 ARROW

En annan viktig milstolpe i diskussionen om marknadsstruktur och upp-
finnande är Kenneth Arrows artikel ”Economic Welfare and the Alloca-
tion of Resources for Invention”.202 Utgångspunkten för Arrow är den
klassiska frågan, i vilken utsträckning perfekt konkurrens leder till en
optimal resursallokering.203

Ett viktigt problem vid uppfinnande är den ekonomiska risk uppfin-
naren måste ta. En möjlighet skulle kunna vara, att uppfinnaren mins-
kade sin risk genom att låta externa finansiärer bära risken. Han kan

200  Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation s. 27.
201  A.a. s. 27 ff.
202  Arrow, ”Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention” i The
National Bureau of Economic Research, The Rate and Direction of Inventive Activity:
Economic and Social Factors.
203  A.a. s. 609.
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bilda bolag och utfärda aktier och på så sätt bestämma hur stor risk han
skall bära. Här uppkommer emellertid ett agentkostnadsproblem, som
hänger samman med moralisk hasard: när det finns ett stort antal aktie-
ägare och uppfinnaren själv bär liten risk, kan han ha incitament att
avvika från ägarnas intressen, eftersom han (p.g.a. det spridda ägandet)
inte längre erhåller den fulla belöningen för sina insatser. Resultatet blir
alltså, att uppfinnaren själv måste bära en beaktansvärd risk.204

Ytterligare ett problem med att skapa och utveckla kunskap består
enligt Arrow i svårigheten att skapa en fungerande marknad för kunskap.
Kunskap utgör en odelbar vara, antingen har man tillgång till den eller
inte. Vidare föreligger det en informationsasymmetri mellan säljare och
köpare. Köparen kan inte bedöma det fulla värdet av kunskapen, förrän
han fått tillgång till den. Konsekvensen blir att kunskap inte utan vidare
kan säljas, varför den därmed heller inte kan allokeras till den, som vär-
derar den högst.205

En annan svårighet att uppnå optimal resursallokering för kunskap
består i att den är en vara med speciella egenskaper. Kunskap kan sedan
den väl tagits fram tyckas vara gratis och i den utsträckning, som ett före-
tag lyckas med att omvandla den till en privat äganderätt, leder detta till
ett underutnyttjande. Marginalkostnaden för kunskap är i princip noll,
eller är i varje fall inte större än kostnaden för att överföra den. För att
någon skall ha incitament att producera kunskap krävs dock ett högre
pris, vilket i sin tur leder till lägre efterfrågan än vad som är optimalt.206 

Slutsatsen är alltså att perfekt konkurrens inte leder till någon optimal
resursallokering för forsknings- och utvecklingskostnader. Frågan är då,
om någon annan marknadsstruktur är bättre lämpad. Arrow jämför inci-
tamenten vid ett renodlat monopol med incitamenten vid perfekt kon-
kurrens och prövar hur en ensam uppfinnare, som är skyddad mot all
konkurrens, bäst kan tillgodogöra sig en kostnadsbesparande uppfin-
ning. Resultatet av Arrows analys är, att en konkurrensmässig marknad
är att föredra för uppfinnaren, som kan upplåta licenser till marknadens
aktörer.207 Till skillnad från Schumpeter förordar alltså inte Arrow en

204  A.a. s. 610 ff.
205 A.a. s. 615.
206 A.a. s. 614 f.
207 A.a. s. 619 ff., Saarenheimo, Studies on Market Structure and Technological Innova-
tion s. 21.
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monopolistisk marknadsstruktur för att uppnå bättre resursallokering
för teknikutveckling.208

2.2.4 Intäkter och kostnader med patenträttslig reglering

2.2.4.1 Inledning
Som framgått medför patentsystemet såväl positiva som negativa effekter.
Dessa kan beskrivas ur ett kostnads–intäktsperspektiv, där såväl intäkter
som kostnader med systemet särskilt preciseras ur ett välfärdsekonomiskt
perspektiv, vilket kan fungera som en övergripande tankemodell för att
förstå vilka olika typer av effekter som systemet kan tänkas medföra. I
vilken utsträckning olika intäkter eller kostnader faktiskt föreligger varie-
rar givetvis från fall till fall. För att närmare förstå patentets ekonomiska
effekter kan det även vara till nytta att precisera hur patent påverkar pro-
duktion och omsättning av kunskap respektive varor.209 Dessa effekter
kan hänföras till olika marknader. Effekterna på produktion av kunskap
avser innovationsmarknaden,210 omsättning av kunskap teknologimarkna-
den samt produktion och omsättning av varor produktmarknaden. Som
en utgångspunkt kan den ekonomiska målsättningen för immaterialrätt
beskrivas som att den syftar till att skapa incitament, som maximerar
skillnaden mellan immaterialrättighetens ekonomiska värde och den
totala (individuella och samhällsekonomiska) kostnaden för dess ska-
pande, inklusive kostnaden för att administrera systemet.211 

2.2.4.2 Effekter på innovationsmarknaden

2.2.4.2.1 INTÄKTER AVSEENDE PRODUKTION AV KUNSKAP

Patentet medför främst två typer av intäkter avseende produktion av kunskap
(innovationsmarknaden). Dels främjar den enligt incitamentsteorin pro-
duktion av kunskap, genom att uppfinnaren tillförsäkras särskild belö-
ning för detta. Dels bidrar offentliggörandet av uppfinningen genom
patentet till att kunskapen sprids, varvid ytterligare kunskapsproduktion
möjliggörs.

208 Detta innebär dock inte nödvändigtvis att Arrows analyser är logiskt oförenliga med
Schumpeters. Kamien & Schwartz pekar på att, som framgått ovan, Arrows analys tar
sikte på marknadsstrukturen för den industri som köper uppfinningen, istället för den som
skapar uppfinningen. Se Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation s. 36 f.
209  Stenvik, ”Patentrett og rettsøkonomi”, TfR 2000 s. 657 ff.
210  Om innovationsmarknaden se även 9.3.1.2.
211  Besen & Raskind, ”An Introduction to the Law and Economics of Intellectual
Property”, 5 J. Econ. Persp. 1991 s. 3 ff., 5.
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En klassisk motivering till patenträtten utgörs alltså av den s.k. incita-
mentsteorin, enligt vilken patenträtten ger incitament att uppfinna som
inte skulle föreligga annars. Den traditionella patenträttsliga målsätt-
ningen tar sikte på intresset av att ge uppfinnaren incitament, vilket
dock kan vara orealistiskt i en modern ekonomi, där uppfinningar tas
fram i större forskarlag. Det är också många gånger osäkert, i vilken
utsträckning en enskild uppfinnare lyckas tillgodogöra sig värdet av
patentet.

Utan ensamrätt till framtagen teknik är det alltså svårt att få investe-
ringar för forskning och utveckling. I modernt ekonomiskt tänkande har
incitamentsteorin fått flera utformingar. Enligt den neoklassiska teorin om
marknadsmisslyckande finns ett grundläggande problem för att uppnå
optimal resursallokering för kunskap, eftersom kunskap är ett exempel
på en s.k. kollektiv vara, som utmärks av att om någon konsumerar
varan lämnas inte mindre åt någon annan (icke-rivaliserande), och att
det inte är möjligt att utesluta personer, som drar nytta utan att betala,
s.k. free riders (icke-exkluderande). Incitamentsteorin kan även knytas till
traditionen från Schumpeter. Genom att det företag, som utvecklar ny
teknik, erhåller en skyddad position för den produkt som forsknings-
och utvecklingsarbetet resulterar i, kan företaget tillgodogöra sig värdet
av den framtida efterfrågan på produkten. Den framtida efterfrågan
anges som en av drivkrafterna bakom innovation. Fenomenet betecknas
demand-pull.212 Patentsystemet innebär att den demand-pull, som innova-
törerna kan räkna med, stärks.213 Incitamentsteorin kan också utvecklas
enligt Chicagoskolans teoribildning, där patentets rationalitet analyseras
utifrån ägande snarare än marknadsmisslyckande.214

Ett problem med incitamentsteorin är, att värdet av ett patent kan
variera från marknad till marknad.215 Patentets betydelse för forskning
och utveckling kan vara olika för olika typer av produkter. Inom läke-

212  Om demand-pull se t.ex. Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation
s. 35 f.
213  Domeij, Läkemedelspatent s. 29. De två krafter som i schumpeteriansk tradition är
av central betydelse för uppfinnandet, demand-pull och technology-push, är en väsentlig
utgångspunkt för Domeij i hans analys av läkemedelspatent.
214 Se även 2.2.3.2.
215  Se t.ex. Hall m.fl., ”Patents and R and D: Is There a Lag?”, 27 Int. Econ. Rev. 1986
s. 265 ff., 266 med vidare hänvisningar, Horstmann m.fl., ”Patents as Information Transfer
Mechansisms: To Patent or (Maybe) Not to Patent”, 93 J. Pol. Econ. 1985 s. 837 ff.
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medelsbranschen anses det särskilt viktigt, att produkterna kan skyddas
med hjälp av patent.

Patentet ger ytterligare ett viktigt bidrag till kunskapsproduktionen.
Genom att patentets offentliggörs, ökar bidraget till den samlade kunska-
pen. Känd teknik stimulerar i sin tur tillkomsten av ny kunskap. I den
schumpeterianska traditionen kallas effekten för technology-push.216 Den
technology-push, som härrör från patentet, är alltså ett resultat av kun-
skapens offentliggörande, d.v.s. patentets effekt på teknologimarknaden.

2.2.4.2.2 KOSTNADER AVSEENDE PRODUKTION AV KUNSKAP

Patentet ger också upphov till kostnader på innovationsmarknaden. Dessa
kan bestå av såväl en överstimulans som en understimulans. 

Patent kan leda till en överstimulans av investeringar i forskning och
utveckling p.g.a. risken för patent race. Patentet ger ensamrätt till en
uppfinning, och därför kan flera konkurrenter satsa stora resurser för att
försöka komma först. De satsningar, som förlorarna gjort, är (väsentli-
gen) bortkastade. Ekonomiskt sett är det mer önskvärt att ett företag
tagit fram uppfinningen och att konkurrenterna satsat resurserna på
annan teknik.217 Patentet ger därmed upphov till s.k. rentseeking,218 d.v.s.
det spenderas resurser enbart i syfte att föra tillgångar mellan olika par-
ter.219 Patent race kan motverkas enligt prospekteringsteorin, vilket inne-
bär att tidiga patent fördelar forskningsområden mellan konkurrenter.220

Patent kan även resultera i en understimulans av investeringar i forsk-
ning och utveckling. Detta kan ske främst på två sätt. För det första kan
patent reducera incitament att uppfinna, eftersom det inte går att bygga
vidare på tidigare uppfinningar, om det nya faller innanför patentens
skyddsområde.221 Problemet med blockerande patent kan dock i viss
mån lösas genom licensiering.222 Det kan tilläggas, att patentsystemet
dessutom kan skapa möjligheter för monopolister att strategiskt stänga

216  Kamien & Schwartz, Market Structure and Innovation s. 33 f.
217  Menell, ”Intellectual Property: General Theories” i Encyclopedia of Law and Econo-
mics s. 129 ff., 137 f.
218  Stenvik, ”Patentrett og rettsøkonomi”, TfR 2000 s. 657 ff., 675.
219  Se även 2.1.4.1.2. 
220  Se Kitch, ”The Nature and Function of the Patent System”, 20 J. L. & Econ. 1977
s. 256 ff., Stenvik, ”Patentrett og rettsøkonomi”, TfR 2000 s. 657 ff., 675. Prospekte-
ringsteorin betonar två olika funktionssätt hos patentet: 1) Patentet skapar incitament att
kommersialisera (se nedan) och 2) patentet motverkar onödigt dubbelarbete.
221  Se t.ex. uttalande av Gallini, Aide-Memoire DAFFE s. 397.
222  Se 3.1.4.3.7.
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konkurrenter ute genom omogna patent, som aldrig utnyttjas tek-
niskt.223 För det andra kan patent med mycket marknadsmakt reducera
patenthavarens intresse av att driva den tekniska utvecklingen framåt.224

Generellt sett kan hög grad av marknadsmakt tänkas hämma teknisk
utveckling enligt ett vanligt synsätt.225

2.2.4.3 Effekter på teknologimarknaden

2.2.4.3.1 INTÄKTER AVSEENDE OMSÄTTNING AV KUNSKAP

Patentet resulterar även i intäkter avseende omsättning av kunskap (teknologi-
marknaden). Intäkterna består dels i att offentliggörandet av patent
bidrar till att göra kunskap allmänt tillgänglig, dels i att patentskydd
underlättar handel med teknik.

Genom kravet på offentliggörande av patentet kan ett informations-
behov i viss utsträckning tillgodoses. Offentliggjord kunskap kan
komma till nytta för allmänheten i den utsträckning den kan utnyttjas,
utan att det inkräktar på patenthavarens rätt. Och efter att löptiden gått
ut, blir patentet fritt tillgängligt.226

Patentet underlättar även teknikspridning genom att det motverkar
problem, som uppkommer genom asymmetrisk information. Att omsätta
kunskap kan vara svårt, eftersom säljaren är betydligt mer välunderrättad
om varans värde än köparen. Hemligt know-how kan därför vara svårt att
sälja, eftersom det är svårt att låta köparen inse kunskapens värde utan att
samtidigt överföra denna till köparen. Problemet kan undanröjas genom
patentskydd, som därmed bidrar med incitament att licensiera.227

2.2.4.3.2 KOSTNADER AVSEENDE OMSÄTTNING AV KUNSKAP

Patent ger även upphov till en kostnad på teknologimarknaden, genom
att den skyddade informationen får ett pris. Det optimala priset för

223  Se Gilbert & Newbery, ”Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly”,
72 Am. Econ. Rev. 1982 s. 514 ff.
224  Se t.ex. uttalande av Gallini, Aide-Memoire DAFFE s. 397.
225  En monopolist kan ha intresse av att den tekniska utvecklingen stagnerar, och det
kan också i monopolföretag förekomma s.k. x-inefficiency (se 2.1.3.1.1). Uppfattningen
att en hög grad av marknadsmakt hämmar den tekniska utvecklingen har givetvis inte
delats av alla, som ovan nämnts var ju Schumpeters åsikt den motsatta.
226  Tekniken är nödvändigtvis ändå inte så lättillgängligt efter att patentets löptid gått
ut. För att kunna tillgodogöra sig offentliggjord kunskap måste ofta stora investeringar
göras (R. Levin, ”A New Look at the Patent System”, 76 Am. Econ. Rev. (P&P) 1986
s. 199 ff., 199).
227 Se t.ex. Korah, Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules, s. 3.
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(redan existerande) kunskap är 0 (eftersom det inte föreligger någon
marginalkostnad för att kopiera kunskap och priset på en perfekt marknad
för en vara motsvarar marginalkostnaden för varan). Priset är därför för
högt om kunskapen är skyddad, vilket ger upphov till för låg efterfrågan.228

2.2.4.4 Effekter på produktmarknaden

2.2.4.4.1 INTÄKTER AVSEENDE PRODUKTION OCH OMSÄTTNING AV VAROR

Patent kan även skapa incitament att kommersialisera en produkt, något
som dock inte är lika utvecklat i den ekonomiska litteraturen som incita-
ment att uppfinna. För att det t.ex. ska löna sig att ta fram eller kommer-
sialisera ett nytt läkemedel kan det krävas ett längre skydd, som även
täcker kostnader hänförliga till tiden efter att uppfinningen gjorts.229

Tanken på att patentet skapar incitament att kommersialisera har särskilt
utvecklats av Kitch i den s.k. prospekteringsteorin. Patent jämförs här
med mineralrättigheter, som skyddar innehavarens intresse att investera
för att exploatera rättigheten.230

2.2.4.4.2 KOSTNADER AVSEENDE PRODUKTION OCH OMSÄTTNING AV 
VAROR

Patenträttigheternas exklusivitet har kritiserats, eftersom det tillkommer
en knapphet i resurserna. Institutet äganderätt uppkommer som en kon-
sekvens av knapphet i tillgångarna.231 Eftersom en teknisk applikation
kan användas i princip obegränsat, skapar däremot den immaterialrättsliga
lagstiftningen en knapphet i tillgångarna, som inte fanns förut, vilket

228  Arrow, ”Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention” i The
National Bureau of Economic Research, The Rate and Direction of Inventive Activity:
Economic and Social Factors, s. 614. Se även Stenvik, ”Patentrett og rettsøkonomi”, TfR
2000 s. 657 ff., 665.
229  Av detta skäl finns möjlighet till längre giltighetstid för patent på läkemedel och
växtskyddsmedel genom tilläggsskydd, se 105 § PatL. Utan tilläggsskyddet skulle läke-
medelspatent få en alltför kort effektiv giltighetstid, eftersom viktiga patent måste erhål-
las före nödvändiga tester, som offentliggör uppfinningen.
230  Kitch, ”The Nature and Function of the Patent System”, 20 J. L. & Econ. 1977
s. 256 ff.
231  Eftersom olika resurser inte är obegränsade anses ”vanlig” äganderätt ha funktionen
att skydda dem för en för snabb förbrukning, genom att olika subjekt, t.ex. enskilda indi-
vider, kan göra anspråk på dem och därmed får incitament att använda dem på ett eko-
nomiskt acceptabelt sätt. En lättillgänglig presentation av äganderättens funktion enligt
rättsekonomisk teori ges i exempelvis Stephen, The Economics of the Law s. 11 ff. Tan-
ken att äganderätten har uppkommit genom tillgångarnas knapphet formulerades tidigt.
David Hume argumenterade för detta i ”Enquiry Concerning the Principles of Morals”.
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begränsar dess utnyttjande. Patenträttigheten skiljer sig alltså på ett
grundläggande sätt från annan äganderätt, genom att den skapar en
knapphet i tillgångarna istället för att vara en konsekvens av den. Denna
egenskap påpekades av Arnold Plant, som hade en skeptisk inställning
till nyttan av patentinstitutet.232 Under senare år har samma egenskap
påpekats av F A Hayek.233

Mot detta skulle kunna invändas att patenträtten faktiskt skyddar
knappa tillgångar och att det i själva verket föreligger starka likheter mel-
lan patenträttigheter och andra äganderätter. Att exploateringen av tek-
nisk information kan ha likheter med fiskeverksamhet, allmänna vägar,
oljekällor etc. har påpekats av Yoram Barzel.234 Teknisk information
betraktas alltså här som resurser utanför exklusiv kontroll, som i enlighet
med äganderättslig teori kan förbrukas på ett ineffektivt sätt. Även Kitch
har, som framgått, framfört tanken på likheten mellan patent och vanligt
ägande.235 Han anknyter till Barzels tankegång och menar, att patent-
institutet fungerar ekonomiskt på ett sätt som motsvarar mineral-
prospektering.236

Vid ekonomisk analys av patenträttigheten har den främsta kostnaden
ofta ansetts bestå i patentets konkurrensbegränsande funktion. Genom
exklusiviteten uppkommer en dödviktskostnad (dead weight-loss), efter-
som patentet kan användas för att utesluta konkurrenter och på så sätt
höja priset. Patentet har ofta betecknats som patentmonopol, vilket kriti-
serats. Sandgren menar att beteckningen leder fel och att ordet monopol

232  Se Plant, ”The Economic Theory Concerning Patents for Inventions”, 1 Economica
1934 s. 30 ff., 31: ”It is a peculiarity of property rights in patents (and copyrights) that
they do not arise out of the scarcity of the objects which become appropriated. They are
not a consequence of scarcity. They are the deliberate creation of statute law; and, whereas in
general the institution of private property makes for the preservation of scarce goods,
tending (as we might somewhat loosely say) to lead us ’to make the most of them’, property
rights in patents and copyright make possible the creation of a scarcity of the products
appropriated which could not otherwise be maintained… It is the intention of the legisla-
tors that he [innehavaren av patentet] shall be placed in a position to secure an income from
the monopoly conferred upon him by restricting the supply in order to raise the price.”
233  Se t.ex. Hayek, Det stora misstaget s. 51 f.
234  Se Barzel, ”The Optimal Timing of Innovations”, 50 Rev. Econ. & Stat. 1968
s. 348 ff.
235  Kitch, ”The Nature and Function of the Patent System”, 20 J. L. & Econ. 1977
s. 256 ff.
236  Se ovan 2.2.3.2.
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bör reserveras för aktör, som innehar ensamställning på en relevant
marknad.237

Patentet kan begränsa konkurrensen genom att det skapar inträdeshin-
der (entry-barriers). Däremot kan det normalt sett inte ge upphov till
absolut monopol, eftersom det är möjligt att ”uppfinna runt”, vilket
bl.a. beskrivits genom spelteoretisk analys.238

2.2.4.5 Övriga kostnader
Det tillkommer även ytterligare kostnader, som inte är direkt hänförliga
till någon marknad. Hit hör olika kostnader för administration och
bevakning. Det föreligger kostnader för myndigheter och likaså måste
privata företag satsa resurser på att bevaka sina rättigheter. 

En annan typ av kostnad, som kan resultera i begränsad konkurrens
på de olika marknaderna, är när det förekommer patentbedrägeri.
Patenthavaren skyddar sin teknik, utan att det föreligger någon grund
för immaterialrättsligt skydd för att stänga konkurrenter ute.239

2.2.5 Intäkter och kostnader med varumärkesrättslig reglering

2.2.5.1 Intäkter
Varumärket kan medföra olika intäkter ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Varumärket främjar minskade sökkostnader för köparen. Sök-
kostnaderna består i kostnaderna för att skaffa information om omfatt-
ningen av varuutbudet, om olika kvalitet och priser på varor och om
kostnader för själva produktvalet.240 Hur mycket sökkostnaderna minskar
för en konsument kan tänkas variera från fall till fall. Ur ett ekonomiskt

237  Om kritik mot begreppet patentmonopol se Sandgren, Patentlicenser s. 144 ff.
Sandgren har kritiserat beteckningen monopol för patent bl.a. eftersom 1) patent ej hin-
drar konkurrent att göra något denne tidigare varit i stånd till och 2) begreppet monopol
bör reserveras för situationer då det i ekonomisk mening föreligger en ensamställning på
en relevant marknad.
238  Waterson, ”The Economics of Product Patents”, 80 Am. Econ. Rev. 1990 s. 860 ff.,
860: ”Certainly it (patentet) acts as a deterrent to entry… but more precisely a patent on
a product makes entry into the market by ’close’ substitutes costly. It prevents (or discou-
rages) anything that is sufficiently close from being produced but does not foreclose a
whole area in most cases… (T)he main impact of a product patent is not to create a
monopoly but rather to affect the variety choices that rivals make.”
239  Se t.ex. Adelman, ”The Relevant Market Paradox – Attempted and Completed
Patent Fraud Monopolization”, 38 Ohio St. L.J. 1977 s. 289 ff.
240  Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 43 f.
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teoretiskt perspektiv skaffar sig konsumenten information tills informa-
tionens marginalkostnad svarar mot dess marginalnytta.241 Konsumen-
tens sökkostnad består främst i nedlagd tid. Genom minskad sökkostnad
kan konsumenternas efterfrågan öka, något som visserligen kan höja var-
ans pris. Samtidigt kan den ökade informationen hos konsumenterna
stimulera priskonkurrens.242

Varumärket kan främja konkurrensen. Genom varumärken kan konsu-
menterna särskilja olika varor från varandra och kan uppfatta vilka som
är av högre kvalitet. Eftersom konsumenterna kan få information om
varans egenskaper, har producenter incitament att investera i varans kva-
litet.243

2.2.5.2 Kostnader
Kostnader av varumärken kan tänkas uppkomma i form av konkurrens-
begränsningar. Dessa kan vara hänförliga till en rad olika orsaker. Varu-
märken kan ge konsumenterna uppfattningen att skillnaden mellan varorna
är större (varorna uppfattas som mindre substituerbara) än den i verklig-
heten är, vilket leder till försämrad konkurrens med högre priser och
minskat utbud.244 Vidare skapar varumärken inträdeshinder till markna-
den. Marknaden kan t.ex. domineras av stora varumärken med stark
image och väl inarbetad goodwill. Kostnaderna för en konkurrent att
börja marknadsföra en ny produkt kan då bli så stora, att efterfrågan inte
kan matcha det pris, som är nödvändigt för att täcka framställnings- och
marknadsföringskostnader. Dessutom medför möjligheten att med hjälp
av varumärken påverka efterfrågan, att incitamentet att priskonkurrera
minskar. Det är dock inte möjligt, att generellt slå fast hur stark den pris-
höjande effekten blir genom märkespreferenser, som inte är grundade på
varans egenskaper, och en tillbakahållande faktor för företag är att ökade
intäkter måste vara minst lika stora som kostnader i investeringar för att
påverka märkespreferenser.245

241 Nelson, ”Information and Consumer Behaviour”, J. Pol. Econ. 1970 s. 311 ff.
242 Se Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 113 ff. Om varumärkets sök-
kostnadsminskande funktion ur ett Chicagoperspektiv se Landes & Posner, ”Trademark
Law: An Economic Perspective”, 30 J. L. Econ. 1987 s. 265 ff.
243 Se Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 117 ff.
244 Samma näringsidkare kan också utnyttja detta genom att märkesdifferentiera sina
egna, snarlika produkter.
245 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 110 ff. 
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2.3 Relationen mellan konkurrensrätt och 
immaterialrätt

2.3.1 Problemet
Konkurrensrätten och immaterialrätten kan på olika sätt främja eller
motverka varandras funktionssätt.246 Förhållandet mellan konkurrens-
rätt och immaterialrätt kan beskrivas på olika sätt. En linje är att betona
den konflikt, som föreligger mellan konkurrensrätt och immaterialrätt.
Immaterialrätten ger innehavaren en skyddad position, vilket om rättig-
heten visar sig vara framgångsrik kan motverka konkurrensrättens ända-
mål att reducera konkurrensbegränsande effekter.247 Inom EG-rätten
förstärks konflikten genom immaterialrättens nationella natur, som möj-
liggör territoriella marknadsuppdelningar.248 En annan möjlighet är att

246  Pehrson: ”Immaterialrätterna har tillkommit för att stimulera insatser som medför
kulturella, teknologiska eller ekonomiska framsteg. På så sätt verkar immaterialrätterna
konkurrensbefrämjande. Genom att framstå som ett slags rättsliga monopol, låt vara att
de sällan leder till att deras innehavare får en monopolställning i ekonomisk mening, kan
dock immaterialrätterna även ha en viss konkurrensbegränsande effekt” (EG och imma-
terialrätten s. 14).
247  Koktvedgaard: ”Her er uforenligheden originær og central: Monopolretten tillsigter
bl.a. at give alle lige adgang til erhverv, at nedbryde monopoler og andre konkurrencebe-
grænsende foranstaltninger etc. De lovhjemlede enerettigheder tilsigter derimod at skabe
nogle fredede ståsteder og at hindre enhver form for konkurrence. Modsætningen kan
synes fundamental” (Immaterialretspositioner s. 37). Goyder: ”There is an inherent conflict
between, on one hand, the existence and exercise of any such rights (d.v.s. immaterialrätter),
which will necessarily give a degree of exclusivity and protection to their owners, and on
the other the general aims of competition policy as embodied in Articles [81] and [82]”
(EC Competition Law s. 219).
248  Coyet & Gustafsson: ”Om exempelvis ett företag har ett patent i ett visst land för en
produkt, så ger patentet företaget ensamrätt att under patentets giltighetstid tillverka och
sälja denna produkt i ifrågavarande land, vilket innebär att företaget normalt kan stoppa
andra från att tillverka och sälja produkten i landet… Om företaget ifråga äger patent-
rättigheter för produkter i tre olika länder och ger licensrätt till ett företag i vardera lan-
det… skulle resultatet bli att det förelåg… möjlighet att förebygga parallellimport… en
möjlighet som går stick i stäv med målet om en gemensam marknad” (EG:s konkurrens-
rätt s. 260). Fejø: ”Immaterialrettens målsætning står som udgangspunkt i modsætning til
konkurrencerettens målsætning. De immaterialretlige eneretspositioner og privilegier sti-
ler i vidt omgang mod… at tildele opfinderen… en gunstig juridisk position, altså en
monopolistisk position… Konkurrencerettens målsætning er her overfor at modvirke virk-
ningerne – i hvert fald de skadelige – af monopolstilling, monopolistisk stiling og misbrug…
For EU-rettens vedkommende er det især immaterialrettighedernes traditionelle territoriale 
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betona samspelet mellan de båda rättsområdena. Såväl immaterialrätten
som konkurrensrätten kan sägas främja utvecklingen av en väl funge-
rande marknad, där t.ex. patent utgör viktiga ekonomiska tillgångar.
Anses konkurrensrättens och immaterialrättens ändamål harmoniera
med varandra, kan avvägningsproblemen anses omfatta särfall, särskilda
konfliktytor mellan konkurrensrätt och immaterialrätt.249 Oavsett hur
relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt förstås, är det nöd-
vändigt att balansera de olika intressena.250 

249  Schovsbo har särskilt analyserat relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt
(licentiatavhandling Grænsefladesspørgsmål, en del material har senare använts i dok-
torsavhandling). Han menar, att konkurrensrätten och immaterialrätten inte är i konflikt
på djupet, utan att de delar samma målsättningar. ”Konflikten, kan synes fundamental,
men er set ud fra en vis betragtning kun tilsyneladende… Eneretten er ikke et mål i sig
selv, men blot et middel til via de almindelige merkedsmekanismer at opnå en effektiv
eller ideelt det ønskelig fordeling av ressourcene i samfundet. Immaterialretten og kon-
kurrenceretten trækker således – kan man sige – på samma hammel” (s. 10). Däremot
kan de båda rättsområdena komma i konflikt med varandra vid konkreta, praktiska till-
lämpningar. Här förekommer i så fall s.k. grænsefladesspørgsmål. I dessa särskilda fall har
”… den immaterialretlige eneret… særlig virkning, fordi markedet i forvejen er ude af
balance, eller fordi de immaterialretlige og konkurrenceretlige hensyn i særlig grad er
modsatrettede” (s. 11).
250  Anderman: ”Moreover, IPRs are now recognized as an asset to trade. By encouraging
investment in R&D and innovation, they stimulate economic growth and increased
competitiveness… While there is no longer an assumption of an inherent conflict bet-
ween the two policies, certain forms of exercise of IPRs, including certain types of licen-
sing agreements, entail real risks to competition… The task for competition policy
today, therefore, is to ensure that it uses an appropriate balancing mechanism in drawing
a line between two interests” (EC Competition Law and Intellectual Property Rights
s. 6 f.). Ritter & Braun: ”Applying competition law to transactions involving industrial
property rights… raises special issues because competition and industrial property laws
pursue different goals which are sometimes difficult to reconcile.… Therefore, the paral-
lell application of competition and industrial property laws requires careful evaluation
and balancing of their underlying functions in order to minimize potential conflicts and

afgrænsning, der i denne forbindelse har voldt hovedbrud, fordi de enkelte EU-landes
immaterialretlovgivning… i det væsentlige har været territorialt begrænset til den pågæl-
dende medlemsstats eget område…” (EU-konkurrenceret s. 352 f.). Bellamy & Child:
”First, there is an obvious tension between, on the one hand, systems that confer legal
monopolies and, on the other hand, system that are intended to ensure free competi-
tion.… Further, under national laws the patentee may license one person to make, use,
dispose of or import only in a defined territory, while licensing others for other territo-
ries… Clearly, the existence of such rights, and the terms upon which such licences are
granted, may restrict competition” (European Community Law of Competition s. 610).
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Ett sätt att analysera relationen mellan konkurrensrätt och immaterial-
rätt är att skilja mellan primär och sekundär marknadsrätt. Eklöf fram-
håller i sin avhandling ”Upphovsrätt i konkurrens”, att upphovsrätt
utgör vad som kan kallas primär marknadsrätt och bör i rättstillämp-
ningen ses som ett principiellt autonomt system… Konkurrensrätten är
sekundär marknadsrätt i den meningen, att den strikt taget bara kan mot-
verka hinder mot konkurrens, utveckling och innovation.”251

Immaterialrättens uppgift är med detta synsätt att möjliggöra tillkomst
av nya produkter och marknader, medan konkurrensrättens betydelse är
att motverka konkurrensstörningar som t.ex. upphovsrätten kan ge upp-
hov till. Hierarkiskt sett är konkurrensrätten överordnad upphovsrät-
ten.252

I rättsligt material, typ riktlinjer och praxis, finns en tydlig tendens att
tona ned konfliktmomentet och istället betona att konkurrensrätten och
immaterialrätten samverkar med varandra. I Riktlinjerna till TeknikF
konstateras att immateriella rättigheter inte har immunitet i förhållan-
den till konkurrensrättsliga regler, vilket inte ”innebär… att det finns en
konflikt mellan immateriella rättigheter och gemenskapens konkurrens-
regler” (Riktlinjer punkt 7). Båda rättsområdena anses ha ”samma
grundläggande syfte att främja konsumenternas välfärd och en effektiv
resursfördelning”. ”Immateriella rättigheter främjar en dynamisk kon-
kurrens genom att uppmuntra företag till att investera i utveckling av
nya eller förbättrade produkter och processer”, samtidigt som ”konkur-
rens tvingar företagen att ägna sig åt innovation” (Riktlinjer punkt 7).
Slutsatsen i nämnda riktlinje är, att ”både immateriella rättigheter och
konkurrens [är] nödvändiga för att främja innovation och för att garan-
tera att innovationer utnyttjas på ett konkurrenskraftigt sätt” (Riktlinjer
punkt 7).

251  Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens s. 14 f.
252  A.a. s. 14 f.

avoid frustrating the essential objectives of either of these laws” (European Competition
Law s. 721). Whish: ”Because intellectual property rights confer exclusivity upon their
owners there is inevitably a tension between them and competition law, which usually
strives to keep markets open. A patent does not make the patentee a monopolist in an
economic sense, but it does afford a degree of immunity from the activities of rival firms.
It is a difficult and delicate matter to decide how the balance on the one hand the
amount of protection that needs to be afforded to inventors, plant-breeders or artists to
encourage them in their endeavours against the desirability of maintaining an open and
competitive market on the other” (Competition Law s. 734 f.).
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Likaså betonas samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt i
de amerikanska ”Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property”. Det uttalas att båda rättsområdena ”share the common pur-
pose of promoting innovation and enhancing consumer welfare”
(Guidelines 1.0). Vad som särskiljer de båda typerna av lagstiftning är att
”(t)he intellectual property laws provide incentives for innovation and its
dissemination and commercialization by establishing enforceable property
rights”, medan ”(t)he antitrust laws promote innovation and consumer
welfare by prohibiting certain actions that may harm competition” (Guide-
lines 1.0).

Relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt kan alltså i
varierande utsträckning beskrivas som en konfliktsituation. Att beskriva
relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt försvåras ytterligare
av att såväl konkurrensrätten som immaterialrätten inom sitt eget system kan
ha motstridiga målsättningar. Konkurrensrättens huvudmålsättning är att
en effektiv marknad skall uppnås och bevaras. Men en målsättning kan
även vara att svagare aktörer – små och medelstora företag – skall skyddas.
Detta kan inkräkta på intresset av att upprätthålla en effektiv marknad.
Inom EG-rätten har tidigare målet att skydda små och medelstora före-
tag varit tydligt uttalat. Likaså tillkommer kravet på att skapa en integre-
rad marknad som ett grundläggande intresse. Arrangemang, som faktiskt
sett leder till en effektivare konkurrens, kan på olika sätt tänkas skada
integrationen och därför anses som icke önskvärda. På motsvarande sätt
kan det tänkas, att målsättningarna för immaterialrätten är divergerande.
Samhällets intresse har varit primärt uttalat och anses vara det viktigaste,
men det kan inte uteslutas att det även finns ett syfte att ta till vara indivi-
dens intresse – oavsett samhällsnyttan. I doktrinen har relationen mellan
samhällets intresse och individens intresse uppfattats på olika sätt.

Läggs tonvikten vid icke-ekonomiska målsättningar inom konkur-
rensrätten respektive immaterialrätten står det klart, att det finns en tyd-
lig konflikt mellan de båda rättsområdena. Fungerar t.ex. konkurrensrät-
ten som skydd för konkurrenter finns en stark motsättning i förhållande
till immaterialrätten, som ger den enskilde immaterialrättsinnehavaren
en skyddad position.

Betonas istället den ekonomiska bakgrunden till konkurrensrättslig
respektive immaterialrättslig lagstiftning, blir inte konflikten lika tydlig,
utan båda rättsområdenas samspel träder fram klarare. Immaterialrätten
kan ha både konkurrensbefrämjande och konkurrensbegränsande effekter. 
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2.3.2 Ett ekonomiskt perspektiv på relationen mellan 
konkurrensrätt och immaterialrätt

En grundläggande svårighet vid analys av relationen mellan konkurrens-
rätt och immaterialrätt ur ett renodlat ekonomiskt perspektiv är, att
marknaden utgör en komplex företeelse, där konsekvenserna av ett kon-
kurrensrättsligt ingripande är svårförutsägbara. Ett ingripande kan ofta
förstärka konkurrensen i ett avseende och samtidigt försvaga den i ett
annat.253 Däremot är det möjligt att i en förenklande modell precisera
vilka olika typer av intäkter och kostnader, som konkurrensrätten res-
pektive immaterialrätten rent generellt kan tänkas föra med sig. En
patenträtt kan typiskt sett medföra olika intäkter och kostnader, men
hur dessa ser ut varierar från fall till fall. Detsamma gäller olika klausul-
typer i licensavtal, där en generell reglering kan resultera i olika typer av
effekter i olika situationer. För att närmare beskriva relationen mellan
konkurrensrätt och immaterialrätt är det därför intressant att samman-
fatta de olika typer av intäkter och kostnader de båda rättsområdena för
med sig, för att sedan jämföra i vilken utsträckning rättsområdena har
ömsesidigt förstärkande effekter eller motverkande effekter.

Konkurrensrättens ekonomiska nytta består i att den motverkar situa-
tioner, då konkurrensen på marknaden begränsas, t.ex. genom att vissa
typer av avtal med konkurrensbegränsande effekter förbjuds. En skärpt
konkurrens kan ge marknadens aktörer incitament att uppfinna och
driva teknikutvecklingen framåt. En nackdel med konkurrensrättsliga
förbud är, att även samhällsekonomiskt önskvärda avtal samtidigt kan
träffas av förbudet. Även om den samhällsekonomiska nettoeffekten av
det konkurrensrättsliga förbudet i det konkreta fallet blir positiv, utgör
frånvaron av de eventuellt nyttiga effekter, som följt av avtalet, ändå en
kostnadspost.

253  Demsetz uttrycker det konkurrensrättsliga dilemmat väl: ”Because of these trade-
offs, the objective of antitrust policy cannot possibly be to maximize competition and/or
to minimize monopoly. To be able to do this there must be no inverse relationship bet-
ween competition achieved along many different dimensions in which it can take
place… Many inverse relationships exist.” Slutsatsen blir att ”(a) conceptually meaning-
ful but difficult to execute goal is that of achieving a preferred mix of competitive intensities
along the various dimensions over which competition takes place, but this is not different
from a preferred mix of monopolistic intensities along various dimensions over which monopoly
power can be exercised” (Demsetz & Jacquemin, Antitrust Economics – New Challenges
for Competition Policy s. 2 f.).
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Immaterialrätten medför ett stort antal intäkter och kostnader, som
för patenträttens del kan specificeras för innovationsmarknaden (pro-
duktion av kunskap), teknologimarknaden (omsättning av kunskap) och
produktmarknaden. Patenträtten främjar den teknologiska utvecklingen
bl.a. genom att skapa ökat incitament för uppfinnande, samtidigt som
den också kan medföra negativa effekter för innovationen. Patentet kan
ge en överstimulans som resulterar i onyttigt dubbelarbete och det kan
också motverka kunskapsproduktion genom s.k. blockerande patent,
som förhindrar konkurrenter att driva utvecklingen framåt. Problemet
med blockerande patent kan motverkas genom licensiering. Patenträtten
främjar teknikspridning, dels genom att uppfinningen offentliggörs, dels
genom att patentet underlättar för parterna att handla med teknik. Sam-
tidigt försämras teknikspridningen genom att kunskap, som inte kostar
något att överföra, tillerkänns ett pris på marknaden. Slutligen medför
patentet en bättre konkurrens på produktmarknaden, dels genom det
ökade tekniska kunnandet, dels genom ökade möjligheter att kommersia-
lisera uppfinningen. Patentet medför samtidigt en viktig negativ effekt
på produktmarknaden, genom att patentinnehavaren får möjlighet att
utesluta konkurrenter. Patentet kan genom försämrad konkurrens resul-
tera i högre priser på produkterna med dödviktskostnad som följd.

Konkurrensrätten och immaterialrätten påverkar marknaden på olika
sätt. Patentlagstiftningen främjar innovation genom att uppfinningen
ges en skyddad position på marknaden. Detta kan vara ett nödvändigt
villkor för att en ny produkt skall kunna nå marknaden. Immaterial-
rätten verkar i det avseendet konkurrensbefrämjande och fungerar i har-
moni med konkurrensrätten. Patenträtten kan å andra sidan samtidigt
skydda en produkt, som ändå med framgång skulle lanserats. Produkten
får här lagstiftningsvägen en ytterligare förstärkt konkurrensfördel.
Patentet kan här bidra till högre priser med försämrad konkurrens, med
en negativ samhällsekonomisk nettoeffekt. Mellan dessa två motpoler
kan finnas en rad olika situationer, där patentet bidrar till att en produkt
når marknaden snabbare än vad som annars skulle vara fallet. Immateri-
alrätten medför i dessa fall både positiva och negativa effekter på kon-
kurrensen.

Konkurrensrätten kan genom att bidra till skärpt konkurrens ge inci-
tament för marknadens aktörer att påskynda teknikutveckling och där-
med påskynda innovationstakten. Samtidigt som konkurrensrätten mot-
verkar skadliga konkurrensbegränsningar i avtal, kan nyttiga effekter
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motverkas genom att avtal inte kommer till stånd, eller genom att ett
visst avtal angrips konkurrensrättsligt. Parter kan komma att träffa avtal,
som är övervägande positiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, även
om de samtidigt kan tänkas medföra vissa försämringar av konkurren-
sen. Konkurrensrättslig reglering av tekniköverföringsavtal kan motverka
licensiering. Detta kan ur immaterialrättsliga synvinkel få olika typer av
negativa konsekvenser. Försvåras licensiering, kan detta leda till ökade
svårigheter att exploatera en immateriell rättighet, vilket minskar dess
värde och därmed incitamentet att uppfinna. Teknikproduktionen kan
också påverkas negativt om det blir svårare att erhålla licensavtal till ett
blockerande patent. Ett försämrat licensieringsklimat får även negativa
effekter på teknikspridningen. Konkurrensrätten kan således både för-
stärka och försvaga innovationen.

En slutsats är alltså, att konkurrensrätten och immaterialrätten ur eko-
nomisk synvinkel både kan samverka med varandra och motverka varan-
dra. En rättslig regel eller en viss bestämd rättstillämpning kan, som
ovan pekats på, mycket väl förstärka konkurrensen i ett avseende och
försvaga den i ett annat. Skulle relationen mellan de båda rättsområdena
beskrivas ur ett ändamålsperspektiv, torde det kunna vara till nytta att
skilja mellan olika teleologiska nivåer.254 Konkurrensrättens och immate-
rialrättens ändamål tycks åtminstone delvis befinna sig i konflikt på en
operativ nivå.255 Däremot kan det tänkas, att rättsområdenas yttersta
ändamål kan formuleras på ett sätt så att de harmonierar med varandra.256

254  Det kan i sammanhanget vara intressant att anknyta till Hellners distinktion mellan
ultimärmål och primärmål. Distinktionen åsyftar en skillnad mellan ändamål bakom lag-
stiftning. Med ultimärmål avses ändamål, som är eftersträvansvärda för sin egen skull,
medan primärmål avser målsättningar som bör uppfyllas för att ultimärmålen skall
kunna förverkligas. Om distinktionen se t.ex. Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen
s. 91 ff. (presenterad för första gången, 1990, i Hellner, Lagstiftning inom förmögenhets-
rätten s. 174 ff.).
255  D.v.s. med Hellners terminologi befinner sig primärmålen i konflikt.
256 Åtminstone i den utsträckning såväl konkurrensrätten som immaterialrätten har som
ultimärmål att främja en ekonomiskt effektiv marknad sammanfaller målsättningarna. 
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3. Licensavtalet

3.1 En presentation av licensavtalet

3.1.1 Inledning
Med ett licensavtal kan förstås en avtalsrelation mellan licensgivare och
licenstagare, där licenstagaren erhåller en begränsad rätt hänförlig till en
eller flera immateriella rättigheter, och/eller till hemlig know-how. Rättig-
heten kan omfatta rätt att tillverka och/eller marknadsföra en viss pro-
dukt, och den kan också omfatta rätten att bevilja underlicenser till nya
licenstagare. Eftersom begreppet ”licensavtal” omfattar så vitt spridda
företeelser, är det dock svårt att ge en närmare enhetlig beskrivning.

Licensavtalet kan förstås dels utifrån vilken typ av immateriell egen-
dom som avtalet avser, dels utifrån avtalsrelationens karaktär, d.v.s. om
den avser parter som är konkurrenter osv. En typ av avtal, som är närbe-
släktat med licensavtalet, är franchiseavtalet som avser upplåten rätt till
varumärke och firmanamn samt ett ingående vertikalt samarbete mellan
franchisegivare och franchisetagare. Även franchising kommer att
behandlas, dock kortfattat, i framställningen.

3.1.2 Olika former av licensavtal

3.1.2.1 Avtalsobjektets karaktär
Ett sätt att skilja mellan olika licensavtal består i att särskilja utifrån
avtalsobjektets karaktär. Olika licensavtal har olika immateriella rättighe-
ter som avtalsobjekt. En första grundläggande indelning består därför i
att skilja mellan patentlicenser, know-howlicenser, varumärkeslicenser
och upphovsrättslicenser. De sistnämnda utgör inte föremål för under-
sökningen då de ofta ger upphov till särskilda typer av problem. Upp-
hovsrättslicenser innefattar mycket skilda former av avtal, som förlagsav-
tal, sändningsrättigheter och nyttjanderätt till dataprogram.

Patentlicenser, know-howlicenser och varumärkeslicenser har alla som
avtalsobjekt vad som traditionellt betecknats som ”industriell ägande-
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rätt”.1 Ofta kan ett större licensavtal omfatta olika typer av immateriella
rättigheter som patent, know-how och varumärkesrätt. T.ex. erhåller en
licenstagare rätt att tillverka en produkt, där vissa komponenter skyddas
av olika patent, ta del av hemligt know-how för att ta fram slutproduk-
ten och får rätt att marknadsföra denna under visst varumärke.

Patentlicenser kan indelas i ytterligare undergrupper, beroende på
egenskaper hos avtalsobjektet. Sandgren skiljer mellan två olika typer av
patentlicensavtal, beroende på avtalsobjektets tekniska utvecklingsnivå:
utvecklingslicensavtal och tillverkningslicensavtal. När det är fråga om
ett utvecklingslicensavtal, föreligger ingen erfarenhet av seriemässig till-
verkning. Avtalsobjektet kan utgöras av vissa tekniska idéer, som befin-
ner sig mellan konceptionsstadiet och praktiskt utförande av färdig pro-
dukt. Avtalsobjektet kan också befinna sig på prototypstadiet, där de tek-
niska idéerna visats praktiskt genomförbara. Är det däremot fråga om ett
tillverkningslicensavtal, är givetvis alla initialsvårigheter övervunna och
licenstagaren skall kunna tillverka produkten med god säkerhet och
effektivitet.2

En särskild typ av licensavtal, som ligger mycket nära patentlicensen,
är när avtalsobjektet inte utgörs av ett patent utan av en patentansökan.
Att dessa licensavtal fått större betydelse beror på längre behandlingstid
för patentansökningar och ett allt tidigare offentliggörande av ansök-
ningar. Även i vanliga licensavtal har dock ofta licenstagaren en rätt till
framtida patentansökningar. Detta följer av de fall, då licensgivaren för-
pliktar sig att tillåta licenstagaren att utnyttja framtida uppfinningar,
som berör den licensierade produkten.3

På motsvarande sätt kan olika know-howavtal särskiljas beroende på
avtalsobjektets karaktär. Sandgren skiljer mellan tekniskt know-how och
ekonomiskt know-how. Tekniskt know-how kan indelas i antingen
”optimerings-know-how” eller ”självständigt know-how”. I det förra fal-
let är det fråga om en optimeringsteknik, som tillförs en redan funge-
rande teknologi. Den teknik som tillförs är här ett komplement. Är det
istället fråga om självständig know-how, utgörs tekniken typiskt sett av
en industriell process, som för fram till en produkt eller alternativt utgör
ett led i en industriell process. En självständigt know-how omfattar alltså
antingen hela tillverkningsprocessen eller ett nödvändigt led därav.

1  För definition av industriellt rättsskydd se t.ex. Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 9 f.
2  Sandgren, Patentlicenser s. 66.
3  A.a. s. 149 f.
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Ekonomiskt know-how, slutligen, är huvudsakligen sammansatt av de
erfarenheter licensgivaren fått i samband med uppläggning av tillverk-
ning och försäljning av produkterna.4

Varumärkeslicensiering förekommer i en rad olika varianter. Ofta
utgör varumärken ett komplement i ett tekniköverföringsavtal, där
licenstagaren erhåller rätt att producera enligt visst patent eller know-
how, samtidigt som denne har en rätt eller skyldighet att marknadsföra
produkterna under ett bestämt varumärke. Det kan också förekomma
renodlade varumärkeslicenser, där ingen teknik överförs. Ibland före-
kommer varumärkeslicenser till produkter i ett helt annat varuslag än
den ursprungliga produkten, som varumärket normalt används till.
Meningen är, att en vara med stark goodwill kan låna varumärket till en
helt annan vara, som på så sätt får del av den kända varans prestige.
Fenomenet betecknas trade mark merchandising.5 En annan form av
licensavtal förekommer, när parterna ingått franchiseavtal. Franchise-
avtalet innehåller en upplåten rätt till varumärke och firmanamn, och
kan också innehålla rättigheter till hemlig know-how. Primärt innehåller
alltså avtalet en varumärkeslicens. Vad som främst skiljer franchising från
vanliga licensavtal avseende varumärke är formen av ingående samarbete
mellan franchisegivare och franchisetagare.6

3.1.2.2 Avtalsrelationens karaktär
En annat sätt att systematisera bl.a. licensavtal är att beakta avtalsrelatio-
nens karaktär. Vad som här är avgörande är vilka egenskaper denna har
utifrån ett konkurrensperspektiv, om avtalet sluts mellan möjliga kon-
kurrenter eller ej. Det centrala är här, huruvida effekterna av avtalet är av
vertikalt eller horisontalt slag. Med vertikala avtal avses avtal mellan par-
ter i olika led eller funktionsnivåer i en produktions- och distributions-
kedja. Ett s.k. horisontalt avtal skiljer sig från ett vertikalt, genom att det
horisontala avtalet istället omfattar parter i samma led. Sådana avtal kan
ha som huvudsyfte att begränsa konkurrensen och kan ta formen av
kartellavtal.7 Är det fråga om licensavtal är det tveksamt, om ett avtal
formellt sett kan definieras som vertikalt, eftersom det inte är fråga om
olika led i en produktions- eller distributionskedja. Det kan dock ha

4  A.a. s. 164 ff.
5 Om trade mark merchandising se t.ex. Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 221 ff.
6  Se nedan, 3.1.2.3.
7  Bernitz, Svensk marknadsrätt s. 48 f.
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sådana effekter, att det ligger närmare exempelvis distributionsavtalet än
avtal om horisontal marknadsuppdelning.

Licensavtalen kan, beroende på vilken typ av avtalsrelation som före-
ligger, delas in i olika huvudgrupper. En första variant är att licensavtalet
utgör en horisontal uppdelning mellan konkurrenter, som kan komma
överens om att var för sig verka inom olika geografiska områden eller
tekniska områden. Det är alltså fråga om två konkurrenter, som delar på
samma teknik. Ett särfall av denna situation är när det är fråga om ett
förlikningsavtal mellan konkurrenter för att lösa en tvist om vem som har
bästa rätt till viss teknik (eller varumärke).

I andra fall föreligger en vertikal avtalsrelation mellan licensgivare och
licenstagare. Här kan skiljas mellan två olika fall. I det ena fallet är det
fråga om en större producent, som köper olika mindre licenser för tillverk-
ning. Detta är en mycket vanlig form av licensavtal, som till sin karaktär
påminner om vertikala inköpsavtal. Ett känt exempel på en sådan licens-
tagare är telekomföretaget Ericsson. 

I det andra fallet av vertikal avtalsrelation upplåter en licensgivare en
licens till en eller flera (mindre) licenstagare som alternativ till att själv
exploatera tekniken. Licenstagaren får rätt att tillverka och sälja produkter
enligt avtalet. Arrangemanget påminner om ett vertikalt distributionsav-
tal. Ett exempel utgörs av det s.k. legotillverkningsfallet, där licenstagaren
fått uppdrag att producera åt licensgivaren.

En avtalsform som påminner om den sistnämnda formen av licensav-
tal är franchising. Franchiseavtalet är till sin natur (oftast) vertikalt,8 och
avser ett samarbete av ingående natur. Vid franchising förekommer
licensiering av varumärken och firmarätt, men avtalet anses ofta som en
avtalstyp för sig vid sidan av licensiering.

3.1.2.3 Särskilt om franchiseavtalet
Franchiseavtalet9 är ett avtal mellan två parter, franchisegivaren och
franchisetagaren. En central del av avtalet består av upplåtelser av

8  Korah beskriver franchiseavtalet som en form av distributionsavtal, se Korah, Franchising
and the EEC Competition Rules Regulation 4087/88 s. 18 f. I VertikalF regleras franchise-
avtalet som en form av vertikalt avtal.
9  Det förekommer i olika sammanhang definitioner på franchising. I franchiseutredning-
ens betänkande har begreppets innebörd beskrivits på följande sätt: ”Franchising innebär
att en näringsidkare, franchisegivaren(,) mot ersättning medger en eller flera andra
näringsidkare, franchisetagarna, rättighet att driva en viss verksamhet under en viss tids-
period, ofta med optionsrätt för franchisetagarna. Franchisegivaren och franchisetagarna
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immateriella rättigheter, som varumärke och firmanamn. Ofta innebär
avtalet att franchisetagaren har ensamrätt att verka inom visst område.
Franchisegivaren upplåter givetvis även relevant know-how och bistår
med aktuell utbildning åt franchisetagaren (i regel föredras franchise-
tagare, som inte har mer omfattande tidigare erfarenhet som egenföreta-
gare,10 varför utbildning blir desto viktigare). Även fortsättningsvis
erhåller franchisetagaren stöd från franchisegivaren, som står för mark-
nadsföring och reklam, informationsverksamhet, rådgivning, vidareut-
bildning av företagschefer och medarbetare etc. Det fortsatta samarbetet
mellan franchisegivare och franchisetagare består inte endast i stödverk-
samhet från den förstnämndes sida, utan denne har dessutom behov av
att utöva visst mått av kontroll. De upplåtna rättigheterna måste skyd-
das. Har franchisegivaren lagt ned egna investeringar i franchisetagarens
företag finns även ett intresse av att kontrollera att dessa skyddas.11 

Franchiseavtalet bör skiljas från andra näraliggande former av avtal.
Franchiseavtalet innehåller immateriella upplåtelser, men skiljer sig

10  Tonndorf, Framgång genom franchising s. 32.
11  T.ex. får det givetvis inte föreligga risk att franchisetagaren blir insolvent. Dessutom
har franchisegivaren intresse av att kontrollera att franchisetagarens butik är i gott skick
och att denne uppfyller avtalade kvalitetsnormer. En avvikelse härifrån leder till skadad
good-will, vilket leder till försämrat värde på varumärken och drabbar hela franchise-
kedjan. Franchisegivaren har även ett intresse av att bevaka, att den enskilde franchise-
tagarens prestationer är optimala, att marknadsmöjligheter tas till vara fullt ut. Slutligen
ligger det i franchisegivarens intresse att bevaka marknadsutvecklingen, inhämta under-
lag för rationaliseringsåtgärder etc.

är normalt ägarmässigt oberoende av varandra. Verksamheten består vanligen i försälj-
ning av varor och/eller tjänster inom ett visst geografiskt område. Franchisetagarna får
också rätt men även skyldighet att använda franchisegivarens näringskännetecken samt
även av denne erbjuden service och administrativa tjänster. Villkoren för verksamheten
regleras så gott som alltid genom ett standardiserat kontrakt mellan parterna samt genom
av franchisegivaren givna anvisningar, i regel i form av kontraktsbilagor och handböcker.
Franchisetagarna är också underkastade kontinuerlig kontroll och uppföljning i olika for-
mer från franchisegivarens sida” (SOU 1987:17 s. 40 f.). International Franchise Associa-
tion (IFA) har lagt fram följande definition: ”A franchise is an agreement (or contract) to
distribute and sell goods or a service within a specified area. A franchise business is
owned by an individual and operated by him as part of a national, regional or local chain
of business. In return for the exclusive right to sell and to distribute an established pro-
duct or service, or otherwise represent the parent firm in an area, the franchisee contracts
to pay either a sum of money (a franchise fee), a commission on gross sales, or to buy
equipment or supplies from the parent company, or a combination of these considera-
tions” (citat Ericsson, Franchising: en värld av möjligheter s. 11)
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genom sina speciella egenskaper från licensavtal i allmänhet.12 Franchi-
sing bör även skiljas från olika samverkansformer som frivilligkedjor,
kommission, filial och koncern. I en frivilligkedja är det detaljisterna
som bildat systemcentralen, och de beslutar i demokratisk ordning över
denna. Vid kommission äger inte kommissionären varulagret utan säljer
detta för uppdragsgivarens (kommittentens) räkning i eget namn,
medan franchisetagaren är en självständig näringsidkare, vars bundenhet
juridiskt sett beror på det ingångna avtalet.13 Franchising bör självfallet
även skiljas från olagliga former av näringsidkande som pyramidförsälj-
ning, som kan marknadsföras som franchising, men där den drivande
faktorn för förtjänst består av inträdesavgifter till systemet.14

EG-domstolen skiljer mellan tre olika former av franchising: 1) tjäns-
tefranchising, vilket innebär att franchisetagaren utför tjänster under
franchisegivarens kännetecken, 2) produktionsfranchising, med vilket
menas att franchisetagaren tillverkar produkter enligt franchisegivarens
instruktioner, 3) distributionsfranchising, där franchisetagaren säljer
produkter i franchisegivarens namn.15

Tidigare behandlades franchising av kommissionen som ett särskilt
avtal, med eget gruppundantag. Numera tillämpas VertikalF på franchi-
sing på motsvarande sätt som på återförsäljaravtal.16

I amerikansk terminologi har US Department of Commerce delat
upp franchiseavtal i två olika huvudgrupper: straight product distribution
franchising och business format franchising. Den första formen av ”fran-
chising” består i att givaren tillhandahåller en vara och/eller tjänst med

12  Franchisebegreppets relation till licensbegreppet behandlas på olika sätt hos olika för-
fattare. Ericsson definierar franchising som ”en form av licensiering” (Ericsson, Franchi-
sing: en värld av möjligheter s. 5), medan Tonndorf nämner licensavtal som ett system
med vilket franchising har likheter och beröringspunkter (Tonndorf, Framgång genom
franchising s. 8). Sohlberg menar, att begreppet franchising bör införas som en ny kate-
gori vid sidan av t.ex. licensavtal (Sohlberg, Franchisejuridik s. 26 f.). I franchiseutred-
ningens betänkande diskuteras inte franchisebegreppets terminologiska relation till
licensavtalet. Oavsett hur man ställer sig terminologiskt, torde ingen saklig skillnad före-
ligga hos författarna i uppfattningen att franchising är en avtalsform med från licensavtal
tydligt särskiljande drag.
13  Se t.ex. SOU 1987:17 s. 44 ff.
14  Se t.ex. SOU 1987:17 s. 44. För rättsfall på området pyramidförsäljning se MD 1973
nr 3.
15  Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
16  För definition av franchising se Riktlinjer till VertikalF punkt 199.



112

tillhörande teknisk kunskap men utan kommersiell kunskap och service.
Detta betraktas inte som franchising med europeisk och svensk termino-
logi. Det är endast den andra gruppen av avtal, som utgör franchising i
här använt språkbruk. Här avses ett färdigt system med intensivt och
kontinuerligt samarbete. Det kan tilläggas, att det inom amerikansk termi-
nologi förekommer en hybrid mellan dessa två, trademark franchising,
som ofta utgör en kombination av ingrediensförsäljning och rätten att
använda upplåtna immaterialrätter. Även denna avtalsform innebär en
för lös anknytning mellan ”franchisegivare” och ”franchisetagare” för att
med europeisk och svensk terminologi anses som franchising.17 Vid stu-
dier av amerikansk juridisk eller ekonomisk litteratur om franchising,
eller vid studier av amerikanska rättsfall, är det därför viktigt att hålla i
minnet att det amerikanska franchisebegreppet är vidare än det europeiska.

3.1.3 Licensavtalets utformning
Licensavtalet kan ha mycket olika utformning beroende på omständig-
heterna. I föreliggande avsnitt skall särskilt beskrivas utformningen av ett
typiskt tekniköverföringsavtal.

I ett licensavtal definieras omfattningen av den upplåtna rättigheten.
Begränsningar kan röra geografiska områden, användningsområden, rätt
att bevilja underlicenser etc. Vidare fastställs om det är fråga om en
exklusiv licens eller inte.18 

Licensgivaren kan vilja ålägga licenstagaren prestationskrav, särskilt när
prestationen påverkar royaltybetalningen. Det kan också vara viktigt för
licensgivaren, att det finns regler om regelbunden rapporteringsskyldig-
het från licenstagaren. Licensavtalet kan även innehålla bestämmelser
om kvalitetskontroll och likaså procedurregler, som möjliggör kontroll
från licensgivarens sida. Vidare finns vanligen krav på att licenstagaren
åläggs att skydda rättigheterna och att inte avslöja hemligt know-how.
Avtalet kan även innehålla regler om hur licenstagaren skall förhålla sig
vid eventuellt intrång från tredje mans sida.19 

Ett avtal kan innehålla bestämmelser om teknisk support och assistans
från licensgivarens sida, där sådan är nödvändig för att licenstagaren skall

17  Ericsson, Franchising: en värld av möjligheter s. 15 ff., Tonndorf, Framgång genom
franchising s. 17 f.
18  Sherman, Franchising & Licensing s. 368, 371.
19  A.a. s. 368 ff., 371.
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kunna tillgodogöra sig den upplåtna rättigheten. Även utbildning kan
vara nödvändig.20

Vidare måste licensavtalets tidslängd bestämmas, vilka förutsättningar
som gäller för att förlänga avtalet, säga upp det osv.21 

I ett licensavtal föreligger normalt ett krav på betalning, royalty.22

Bestämmelserna kan varieras på olika sätt, som kommer att beskrivas i
slutet av kapitlet.

Motsvarande bestämmelser förekommer även i franchiseavtalet.23

20  A.a. s. 369, 371 f.
21  A.a. s. 368.
22  A.a. s. 368.
23  Grundläggande för franchising är, att det enhetliga uppträdandet utåt kombineras
med ägarmässigt oberoende mellan parterna. Franchisekontraktet måste vara utformat
så, att det kan fungera som ett kontinuerligt verksamt styrinstrument mellan parterna,
inte endast som verktyg vid konfliktlösning. 

Franchisekontraktet inleds vanligen med en ingress, där franchisegivaren anger sin
affärsidé och franchisetagaren förklarar sig dels insatt i denna och det föreliggande fran-
chisesystemet, dels villig att ingå som enhet i detta. Genom ingressen tydliggörs partsav-
sikterna, samtidigt som verksamheten närmare definieras och avgränsas. 

Efter ingressen påbörjas kontraktet med att avtalets föremål, franchisen, närmare
beskrivs. Franchisetagarens rätt och skyldighet att verka i systemet definieras. Det slås
fast under vilka kännetecken franchisetagaren skall bedriva sin verksamhet, vilka varumär-
ken som upplåts etc. Franchisetagarens rättighet till franchisen måste därefter beskrivas
närmare. Marknadsreviret definieras genom att franchisetagaren tilldelas ett bestämt
område att verka inom. Det bestäms på vilket sätt franchisetagarens områdesskydd skall
utformas. Det anses allmänt att konkurrens mellan franchisegivare och franchisetagare
bör undvikas, likaså konkurrens mellan franchisetagare. Konkurrens mellan franchise-
tagare och franchisegivare riskerar att undergräva det nödvändiga förtroendet för franchise-
givaren inom systemet. Likaså har konkurrens mellan franchisetagare inom samma
system destruktiva effekter. Ju starkare områdesskydd franchisetagaren å andra sidan
erhåller, desto villigare kan han bli att investera i och satsa på verksamheten. 

Kontraktet beskriver därefter franchisegivarens respektive franchisetagarens olika åta-
ganden och skyldigheter. Franchisegivarens skyldigheter utsträcker sig i korthet till de
områden, där det föreligger skalfördelar och stordriftsfördelar, varför till dennes åtagan-
den hör sortimentsbevakning- och utveckling, samordning av inköp, övergripande mark-
nadsföring, utvecklande av administrativa system, information, utbildning och träning.
Givetvis har franchisegivaren dessutom det yttersta ansvaret för franchisesystemets
”image”, dess profil. Franchisetagarens åtaganden begränsas däremot till den lokala sfären.
Denne skall stå för lokal/regional marknadsföring etc. samt är naturligtvis skyldig att
tillse, att den egna verksamheten inte avviker från de normer för franchisesystemets profil,
som satts upp. En grundläggande skyldighet för franchisetagaren består i inbetalningar
av olika avgifter, som svarar mot olika åtaganden från franchisegivarens sida.
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3.1.4 Licensieringens funktioner

3.1.4.1 Inledning
Som framgått finns det en rad olika former av licensavtal. Det är därför
inte möjligt att ge en enhetlig beskrivning av licensieringens funktioner,
utan snarare är det fråga om att olika funktioner gör sig mer eller mindre
gällande i olika fall.

3.1.4.2 Förutsättningar för att ett licensavtal skall kunna komma till stånd
För att ett avtal skall komma till stånd krävs givetvis, att båda parterna
anser att det lönar sig för dem att ingå kontrakt. För licensavtalet har
Contractor i en undersökning specificerat vilka kostnader, som måste
täckas för licensgivare respektive licenstagare, för att klargöra inom vilket
prisintervall det kan bli aktuellt med en överenskommelse. En licensgi-
vare har tre olika typer av kostnader: utvecklingskostnad, transfererings-
kostnad och alternativkostnad. Utvecklingskostnaden för att ta fram
avtalsobjektet föreligger, oavsett om kontrakt ingås eller ej (det är fråga
om en s.k. sunk cost), så den kan egentligen inte påverka om avtal sluts
eller ej, även om licensgivaren självfallet önskar få full täckning för
denna. Transfereringskostnaden omfattar de kostnader, som är nödvän-
diga för licensgivaren, för att licenstagaren själv skall kunna producera
och marknadsföra den licensierande produkten. Hit hör olika tekniska
kostnader, kostnader för resor, utbildningskostnader osv. Även kostnader
för förhandling (som rättsekonomer betecknar transaktionskostnader)
hör hit. Slutligen måste licensgivarens alternativkostnad täckas. Alterna-
tivkostnaden svarar mot den nytta licensgivaren kunnat erhålla genom
att exploatera avtalsobjektet själv. Alternativkostnaden är självfallet en
mycket viktig faktor i sammanhanget.24

24 Contractor, International Technology Licensing: Compensation, Costs, and Negotia-
tion s. 37 ff.

Oftast betalar franchisetagaren en inträdesavgift för att köpa in sig i systemet. Under
avtalstiden föreligger alltid löpande ersättningar från franchisetagaren. Dessa hänför sig
till rätten att i verksamheten utnyttja franchisegivarens kännetecken, till eventuella upp-
låtelser av patent- och know-how samt till olika särskilda åtaganden som gjorts från fran-
chisegivarens sida, t.ex. ersättning för genomgånget utbildningsprogram. 

Slutligen innehåller franchiseavtalet bestämmelser om rätt till överlåtelse av rörelse
(en rätt som är begränsad, eftersom franchisetagaren måste vara en väl lämpad person),
regler om uppsägning och förlängning av upplåten franchise samt regler om sekretess och
lojalitetsplikt. Om franchiseavtalets innehåll se t.ex. Sohlberg, Franchisejuridik s. 24 ff.
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Licenstagaren har i sin tur kostnader, som hör samman med produk-
tion och försäljning av produkten. Dessa måste täckas av den utökade
nyttan med licensen.25

En primär nackdel för licensgivaren är, att intäkterna vanligen minskar
vid licensiering. En annan risk består i framtida konkurrens från licens-
tagaren, när licensavtalet löpt ut och patentet inte längre är giltigt.26 Andra
sidan av detta är att licensgivare, genom att licensiera ut sina rättigheter, fak-
tiskt kan få en möjlighet att välja framtida konkurrenter och på så sätt för-
bättra sitt eget läge.27 Självfallet kan även finnas nackdelar, som är mer nära
kopplade till licenstagaren, t.ex. bristande kapacitet eller ohederlighet.28

Det har hävdats (beträffande patent- eller know-howlicenser), att vik-
tigare uppfinningar oftast inte licensieras, utan att företag istället tende-
rar att licensiera endast mindre uppfinningar.29

Licenstagaren behöver inte ta den risk, som egen forskning kunde ha
inneburit. Även kontaktnätet kan förbättras genom licensavtalet. Å
andra sidan måste licenstagaren själv bära merparten av de risker, som
hör samman med produktion och marknadsföring, och likaså kan ett
framtida beroendeförhållande till licensgivaren vara en faktor att ta med
i beräkningen.30

3.1.4.3 Licensavtalets effektivitetsbefrämjande funktioner

3.1.4.3.1 METOD ATT EXPLOATERA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Den mest näraliggande funktionen för licensavtalet är som ”medel för
exploatering av immateriell egendom”. Sandgren slår fast, att ”(l)icensavta-
let är det rättsliga instrument, som används för att bringa tekniska, i vissa
fall även ekonomiska, idéer, rön och erfarenheter i omlopp.” Licensgivaren
ger upp sin rättsliga och/eller faktiska förstegsställning till förmån för
licenstagaren och erhåller i gengäld en licensavgift.31 För licenstagaren
utgör licensen å andra sidan ett medel för att ”förvärva ett försteg i förhål-
lande till konkurrenterna.”32

25  A.a. s. 39 ff.
26  Sandgren, Patentlicenser s. 101 f.
27  Rockett, ”Choosing the Competition and Patent Licensing”, 21 Rand J. Econ. 1990
s. 161 ff.
28  Sandgren, Patentlicenser s. 104 f.
29  Katz & Shapiro, ”On the Licensing of Innovations”, 16 Rand J. Econ. 1985 s. 504 ff.
30  Sandgren, Patentlicenser s. 105 ff.
31  A.a. s. 80.
32  A.a. s. 81.
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För att det ska löna sig för licensgivaren att upplåta rättighet till den
immateriella rättigheten istället för att själv exploatera den, krävs, som
framgått ovan, att såväl transfereringskostnad som alternativkostnad
täcks. Lönsamheten måste alltså vara större än om licensgivaren själv
exploaterade rättigheten, samtidigt som kostnad för transferering därut-
över måste täckas. 

3.1.4.3.2 ÖKADE MÖJLIGHETER ATT FINANSIERA EXPLOATERING AV TEKNIK

Licensgivaren kan av flera skäl välja att upplåta licens i den immateriella
rättigheten, istället för att själv exploatera den. Ett näraliggande motiv är
att licensiering minskar kapitalinsatsen, genom att licensgivaren undviker
investeringar i tillverkningsanläggningar, något som kan särskilt aktuali-
seras vid export och etablering utomlands.33 När det gäller franchising
har dock kapitalbesparing kritiserats utifrån modern kapitalmarknadsteori
som förklaringsgrund till varför franchiseavtal kommer till stånd. Franchise-
tagaren tar nämligen genom egna investeringar en större risk än en
enskild aktieägare, vars risk är bättre diversifierad.34 Motsvarande resone-
mang skulle kunna tänkas tillämpligt även vid licensiering. Klart är att
kapitalbesparing säkerligen kan vara ett personligt motiv hos den enskilde
licensgivaren, men frågan kvarstår varför marknadskrafterna möjliggör
att licensavtal sluts.

3.1.4.3.3 ÖKADE MÖJLIGHETER ATT MINSKA IMMATERIALRÄTTS-
INNEHAVARENS RISK

En fördel för licensgivaren är att licensiering möjliggör minskad risk.
Licensavgifterna kan ge ett säkrare inkomstflöde än produktförsäljning
och minskar beroendet av konjunkturen och säsongsvariationer (detta
tycks dock förutsätta att tekniken får en vidare spridning t.ex. till andra

33  A.a. s. 98.
34  En mycket vanlig förklaring bakom franchising är alltså, att den är ett sätt för franchi-
segivaren att finansiera verksamhet. Medel tillskjuts av franchisetagarna, genom att dessa
själva äger och investerar i sin verksamhet, samtidigt som de betalar royalty till franchise-
givaren, som på så sätt får inkomster för hela franchisenätverkets verksamhet. Invänd-
ningar mot teorin om kapitalbesparing har gjorts med utgångspunkt i modern
kapitalmarknadsteori. Franchisetagaren får ta en större risk än vad franchisegivaren skulle
ta, om han ägde hela nätverket, eftersom franchisetagaren ”lägger alla ägg i en korg”,
nämligen i sin egen verksamhet, medan den, som äger hela nätverket, skulle ha viss risk-
spridning. Franchisetagaren skulle därför kräva en högre riskpremie än om han endast
ägde en andel i hela nätverket, varför det istället skulle löna sig för franchisegivaren att
sälja andelar i hela verksamheten istället för att sluta franchiseavtal. Se Rubin, ”The Theory
of the Firm and the Franchise Contract”, 21 J. L. & Econ. 1978 s. 223 ff., 225 f.
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marknader än vad annars varit fallet). Vidare diversifieras licensgivarens
risk genom att företagets inkomstkällor sprids (en kapitalstark större
aktör torde dock vara tillräckligt diversifierad genom den egna breda
verksamheten).35

3.1.4.3.4 MÖJLIGHET KOMBINERA STORSKALIGHET OCH SMÅSKALIGHET

Genom licensiering är det möjligt för licensgivaren att uppnå skalförde-
lar vid produktionen, om denne har begränsad kapacitet eller står inför
ökande marginalkostnader.36 Produktionskostnaden kan därmed falla
genom en starkare licenstagares kapacitet.

Licensiering kan även te sig smidigare för licensgivaren genom att det
blir lättare att tillgodose lokala marknadsbehov, och att licensgivaren inte
själv behöver genomföra noggranna, förberedande marknadsundersök-
ningar. Licensgivaren behöver heller inte själv fortsättningsvis övervaka
marknaden, utan har istället tillgång till licenstagarens lokalkännedom.37

En grundläggande egenskap hos franchiseavtalet är, att stordrift och
smådrift kombineras. Om man granskar de områden där franchiseföre-
tag förekommer, kan man lägga märke till att det å ena sidan föreligger
skalfördelar, när det gäller att etablera ett varumärke, samtidigt som de
marknadsförda varorna måste distribueras decentraliserat till kunder
nära eller på samma ställe, som varorna konsumeras. Det finns en skill-
nad i geografiskt avseende mellan de centraliserade och decentraliserade
aktiviteterna. Franchising förekommer alltså i branscher med diverge-
rande skalekonomi.38 

Frågan kvarstår dock varför distribution inte sker via ett helägt bolag.
Vissa faktorer talar för vertikal integration, t.ex. att direkt ägande garan-
terar fulla inkomster från de lokala marknaderna. Men att låta distribu-
tionen ske via ett nätverk minskar kostnaderna och ökar intäkterna i
flera avseenden. Franchisetagaren har en betydligt större motivation än
en vanlig anställd. Den som leder arbetet på en lokal enhet kommer själv
att i hög utsträckning vara beredd på att göra personliga insatser. Vid
förhandlingar med kunder kan flexibiliteten vara större för franchise-
tagaren än för en anställd förhandlare. Franchising möjliggör därför för

35  Sandgren, Patentlicenser s. 98 f.
36  Katz & Shapiro, ”On the Licensing of Innovations”, 16 Rand J. Econ. 1985
s. 504 ff., 508.
37  Sandgren, Patentlicenser s. 100.
38  Caves & Murphy II, ”Franchising, Firms, Markets, and Intangible Assets”, 42 So.
Econ. J. 1976 s. 572 ff., 574.
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tillverkaren att erbjuda slutkunden en kombination av vara med tjänster,
som skulle kunna vara svår att uppnå inom ett enda bolag. För att
nämnda fördelar skall dominera krävs att priset för entreprenörsförmå-
gor och småskaligt entreprenörskapital är modest.39 

Sammanfattningsvis kan konstateras att till stordriftsfördelarna
bakom franchisesystemet hör franchisegivarens förmåga att genomföra
systemutveckling, fortlöpande utvecklingsarbete, inköpsfördelar, lager-
hållningsfördelar, fördelar i fråga om marknadsföring med centralt varu-
namn, tillgång till administrativ ekonomisk, teknisk och juridisk kom-
petens samt olika finansiella fördelar. Till smådriftsfördelarna hör hand-
lingskraft i detaljhandelsledet, motivation hos de lokala enheterna samt
lokalkännedom och kundkontakt.40

3.1.4.3.5 UTNYTTJANDE AV SPIN-OFFEFFEKTER M.M.
Ibland avser licensgivaren att exploatera teknik, som ligger utanför den-
nes verksamhetsområde. Viss teknik kan tänkas komma till nytta för
företag, som agerar inom andra områden, samtidigt som immaterial-
rättsinnehavaren inte själv vill exploatera tekniken i dessa avseenden.
Forsknings- och utvecklingsverksamheten kan också leda till biresultat i
form av ny teknik, s.k. spin-off, som på motsvarande sätt lönar sig bäst
att licensiera.41 Slutligen kan också licensiering omfatta föråldrad teknik,
som licensgivaren inte själv längre är intresserad av, men som fortfarande
går att få in inkomster på genom licensiering.42

3.1.4.3.6 FORCERANDE AV HANDELSBARRIÄRER

Föreligger handelsbarriärer, kan även detta vara ett skäl för licensgivaren
att föredra licensiering framför produktexport.43 Kostnader i samband
med import av varor faller bort. Andra typer av svårigheter att lansera
produkter på ett annat lands marknad försvinner genom licenstagarens
nationella tillhörighet.

3.1.4.3.7 LÖSER PROBLEM MED BLOCKERANDE PATENT

Fördelarna för licenstagaren är att denne erhåller ny teknik och inte ris-
kerar att blockeras av licensgivarens patent. Blockerande patent ger upphov
till en samhällsekonomisk kostnad, genom att produktionen av kunskap

39  A.a. s. 575.
40  Tonndorf, Framgång genom franchising s. 17.
41  Sandgren, Patentlicenser s. 82 f., Svensson, Licensiering s. 14 f.
42  Sandgren, Patentlicenser s. 83.
43  A.a. s. 99.
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försvåras.44 Licensiering mildrar denna negativa effekt, genom att de
som blockeras ändå kan få tillgång till tekniken (givet att en överens-
kommelse kan ske).45

3.1.4.3.8 TEKNIKSPRIDNING

Licenstagaren slipper lägga ner tid på att själv försöka erhålla de resultat,
som finns tillgängliga genom licensen, och det kan bli möjligt att genom
den nya tekniken minska produktionskostnaderna. Genom att teknik
sprids ökar ekonomisk effektivitet i samhället.

3.1.4.3.9 ÖKAR UTBUDET AV PRODUKTION

En grundläggande effekt av licensiering är, att den bidrar till spridningen
av överlägsen teknik och därmed minskar licenstagarens kostnader för
sitt utbud. Detta är en fördel såväl för den enskilde licenstagaren som
samhällsekonomiskt. Den minskade kostnaden leder typiskt sett till en
ökning i industriellt utbud. Detta leder i sin tur till lägre priser för kon-
sumenter.46 Utbudet kan även kvalitativt förbättras.

3.1.4.3.10 MINSKAR AGENTKOSTNADER

Slutligen har franchiseavtalets uppkomst förklarats med behovet av att
reducera agentkostnader.47 Franchising förekommer främst i fall då fran-
chisetagaren är fysiskt avlägsen franchisegivaren, varför det är svårt att
annars utöva kontroll gentemot denne. Genom franchiseavtalets utform-
ning skulle agentkostnaderna reduceras, varmed den därigenom upp-
komna vinsten kan fördelas mellan franchisegivaren och franchisetaga-
ren.48

44  Se 2.2.4.1.2.
45  Enligt Coase’s teorem har det ekonomiskt sett ingen betydelse hur rättigheter fördelas,
givet att det inte föreligger några transaktionskostnader, eftersom parterna själva kommer
att avtala om den optimala fördelningen (Coase, ”The Problem of Social Cost”, 3 J. L. &
Econ. 1960 s. 1 ff.). I praktiken förekommer ofta olika hinder för att avtal skall komma
till stånd mellan parter. Strategiska hänyn (orsakade av informationssasymmetrier eller
irrationalitet) kan leda till att det inte upplåts några licenser, se Riis, ”Patentrettens veder-
lagsrettigheder” i Fskr. t. Ståhl s. 186 f. Ibland kan blockerande patent uppkomma
genom att en stark aktör avsiktligt skapar omogna patent för att hålla konkurrenter borta
(Gilbert & Newbery, ”Preemptive Patenting and the Persistence of Monopoly”, 72 Am.
Econ. Rev. 1982 s. 514 ff.).
46  Katz & Shapiro, ”On the Licensing of Innovations”, 16 Rand J. Econ. 1985
s. 504 ff., 510.
47  Om agentkostnader se Jensen & Meckling, ”Theory of the Firm: Managerial Behaviour,
Agency Costs and Ownership Structure”, 3 J. Fin. Econ. 1976 s. 305 ff.
48  Rubin, ”The Theory of the Firm and the Franchise Contract”, 21 J. L. & Econ. 1978
s. 223 ff., 226. Rubin analyserar därefter vilka faktorer, som inverkar på vinstens fördelning.
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3.1.4.3.11 ÖVRIGT

Licensavtalet kan även ha andra funktioner än som renodlat medel att
exploatera immateriella rättigheter. Ibland kan det istället vara fråga om
ett gemensamt utbyte av teknik, som kan ta sig formen antingen av kors-
licensiering, där båda avtalsparterna beviljar varandra licenser, eller en
pool, där rättigheterna överlåts (eller upplåts med rätt att bevilja underli-
censer) på en tredje part, som eventuellt är ett bolag som bildats i sam-
band med avtalet, vilken i sin tur meddelar licens till de berörda par-
terna. Licensavtal kan även fungera som förlikningsmedel, när parter,
istället för att fullfölja en immaterialrättslig tvist i domstol, skriver ner
ett förlikningsavtal med rättighetsupplåtelser för att lösa problemet.49

3.1.4.4 Licensavtalets konkurrensbegränsande effekter

3.1.4.4.1 MÖJLIGHET ATT STYRA MARKNADEN

Licensavtalet kan tänkas användas för att begränsa konkurrensen. Licens-
avtalet kan under vissa omständigheter få motsvarande effekter som kar-
tellavtalet.50 Licenser kan tänkas medverka till ökade möjligheter till
marknadskontroll, och de kan ha såväl konkurrensbegränsande som
konkurrensbefrämjande effekter. Hur olika klausultyper påverkar kon-
kurrensen kommer att analyseras ingående i föreliggande undersökning.

3.1.4.4.2 VÄLJA SVAGA FÖRETAG SOM FRAMTIDA KONKURRENTER

Det har som ovan berörts hävdats, att ett incitament att upplåta licenser
är, att licensgivaren kan påverka den framtida marknadens sammansätt-
ning, sedan hans patent löpt ut. Licensgivaren väljer sina framtida kon-
kurrenter genom att göra dem till licenstagare, och när det väl finns flera
etablerade företag på en marknad, blir det mindre intressant för någon
annan konkurrent att slå sig in. Att försöka förlänga patentets giltighets-
tid genom att förbjuda licenstagare att konkurrera sedan giltighetstiden
löpt ut har ibland ansetts konkurrensbegränsande,51 men enligt detta

49  Sandgren, Patentlicenser s. 83 ff.
50 Om problemet att skilja legitima patentlicensavtal från kartellavtal se t.ex. Priest,
”Cartels and Patent License Arrangements”, 20 J. L. & Econ. 1977 s. 309 ff.
51  Se Cartoux-Terrapin [1981] 1 CMLR 182, avsnitt 7.2.1.1.

Franchisegivaren måste ha sin andel av vinsten för att vara motiverad att vara effektiv i
sitt utövande av kontroll över franchisenätverket. Även Mathewson & Winter hyser upp-
fattningen, att franchising kan reducera agentkostnader, se Mathewson & Winter, ”The
Economics of Franchise Contracts”, 28 J. L. & Econ. 1985 s. 503 ff., 505.
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resonemang kan en liknande effekt uppnås genom att licensgivaren väljer
svaga företag som licenstagare.52

3.1.4.4.3 BEGRÄNSA KONKURRENTERS INCITAMENT ATT INVESTERA I 
FORSKNING

Ett annat strategiskt incitament att bevilja licenser kan vara att hämma
den tekniska utvecklingen inom området. Genom att göra en konkur-
rent till licenstagare minskar dennes intresse av att själv utveckla en egen,
potentiellt bättre, teknik.53

3.1.4.4.4 BLOCKERA KONKURRENTER

En licenstagare kan utnyttja licensieringen på ett konkurrensbegränsande
sätt, genom att förvärva en licens enbart för att kunna blockera konkur-
renter. Detta motsvarar defensiv patenteringspolitik, där ett företag tar
patent i motsvarande syfte att hindra konkurrenterna.54

3.2 Konkurrensrättslig reglering av licensavtalet

3.2.1 EG-rätten

3.2.1.1 Allmänt om den konkurrensrättsliga regleringen
Två grundpelare för den EG-rättsliga konkurrenspolitiken föreligger
genom art. 81 EGF, som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete,
och art. 82 EGF, som ingriper mot missbruk av dominerande ställning. 

Art. 81 EGF slår fast, att konkurrensbegränsande avtal är förbjudna (1),
att de är ogiltiga (2), men att undantag kan beviljas (3).55 

52 Rockett, ”Choosing the Competition and Patent Licensing”, 21 Rand J. Econ. 1990
s. 161 ff.
53  Gallini, ”Deterrence by Market Sharing: A Strategic Incentive for Licensing”, 74 Am.
Econ. Rev. 1984 s. 931 ff. Se även Yu, ”Potential Competition and Contracting in Inno-
vation”, 24 J. L. & Econ 1981 s. 215 ff.
54  Sandgren, Patentlicenser s. 91.
55  Art. 81 har följande ordalydelse: 
(1) Följande är oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: alla avtal

mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden
som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat
att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma markna-
den, särskilt sådana som innebär att 

a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs, 
b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kon-

trolleras, 
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För att det skall föreligga en konkurrensbegränsning som är förbjuden
enligt art. 81 EGF måste fyra villkor vara uppfyllda: 1) det skall föreligga
ett avtal eller samordnat förfarande, 2) avtalet eller det samordnade förfa-
randet skall föreligga mellan företag eller inom företagssammanslutningar,
3) avtalet eller det samordnade förfarandet skall kunna påverka handeln
mellan medlemstaterna, och 4) avtalet skall ha haft till syfte eller resultat
att begränsa, snedvrida eller hindra konkurrensen på den gemensamma
marknaden.

För att regeln i art. 81 skall vara tillämplig krävs alltså, att det förelig-
ger någon form av samarbete mellan parter. Det kan vara fråga om 1)
avtal, 2) samordnade förfaranden och 3) beslut av företagssammanslut-
ningar.

Ett avtal föreligger när parterna enats om en plan, som begränsar eller
kan begränsa deras kommersiella handlingsfrihet, genom att det fastslås
riktlinjer för hur parterna skall agera eller inte agera på marknaden.56

Det räcker med att det är en av parterna som begränsas i handlingsfrihe-
ten.57 Det krävs ingen bestämd form för avtalets utformning. Avtalet kan
mycket väl vara muntligt.58 Det krävs inte, att någon av parterna åläggs
en rättsligt bindande förpliktelse. Även icke-bindande avtal torde nämligen

56  Fejø, EU-konkurrenceret s. 47.
57  A.a. s. 48.
58  A.a. s. 49.

c) marknader eller inköpskällor delas upp, 
d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varige-

nom dessa får en konkurrensnackdel, 
e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare för-

pliktelser, som varken till sin natur eller handelsbruk har något samband med före-
målet för avtalet. 

(2) Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga. 
(3) Bestämmelserna i punkt 1 får dock förklaras icke tillämpliga på
– avtal eller grupper av avtal mellan företag
– beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, 
– samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, 

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 ifråga.



123

omfattas av avtalsrekvisitet, vilket torde omfatta s.k. gentlemen’s agree-
ments samt ensidigt givna deklarationer.59

De övriga formerna av samarbete utgörs alltså av samordnade förfa-
randen och beslut av företagssammanslutningar. Rekvisitetet ”samord-
nade förfaranden” omfattar samarbetsformer, som faller utanför avtals-
rekvisitet. Gränsdragningen mellan rekvisiten ”avtal” och ”samordnade
förfaranden” är inte skarp,60 och som ovan framgått omfattar begreppet
”avtal” även samarbetsformer, som inte ålägger någon av parterna rätts-
liga förpliktelser.61 Beslut av företagssammanslutningar, som omfattas av
art. 81, kan utgöras av stadgarna för en branschorganisation. Det kan
även vara fråga om beslut eller rekommendationer, som antagits på olika
sammanträden. Rekommendationerna behöver inte vara bindande, utan
det avgörande är, om parterna faktiskt anpassar sitt beteende efter dem.62

För att art. 81 skall vara tillämplig krävs att det föreligger ett avtal

59  Wahl, Konkurrensförhållanden s. 130, Fejø, EU-konkurrenceret s. 40 f.
60  A.a. s. 130.
61  Begreppet samordnat förfarande har definierats som ”coordination between under-
takings which, without having reached the stage where an agreement properly so called
has been concluded, knowingly substitutes practical cooperation between them for the
risks of competition”. Mål 172/80 Züchner [1981] ECR 2021 (= [1982] 1 CMLR 313),
punkt 21. Se Wahl, Konkurrensförhållanden s. 130 f. Det är alltså fråga om att det före-
ligger koordination mellan parter ifråga om praktiskt samarbete för att undvika konkur-
rensmässiga risker, utan att ett avtal kommit till stånd. Se även Bellamy & Child,
European Community Law of Competition s. 57: ”In the light of the above cases it is
submitted that a concerted practice will be held to exist where: (a) there is a positive con-
tact between the parties, which will often consist of meetings, discussions, exchanges of
information, or ’sounding out’, whether oral or written; and (b) such contact (i) has the
object of influencing the market behaviour, and in particular removing in advance uncer-
tainty as to the future competitive conduct of an undertaking, or (ii) has the effect of
maintaining or altering the commercial conduct of the undertakings concerned in a
manner which is not wholly dictated by competitive forces.” 

För att det skall föreligga ett samordnat förfarande, krävs att det föreligger en såväl
objektiv samstämmighet mellan olika verksamheter på marknaden som en subjektiv
anpassning parterna emellan. Det föreligger inte något samordnat förfarande, om olika
konkurrerande verksamheter är likartade, utan att det föreligger någon viljemässig sam-
ordning. På oligopolistiska marknader kan parterna anpassa sitt beteende t.ex. ifråga om
prisbildning efter rådande förhållanden, utan att det föreligger någon viljemässig sam-
ordning mellan parternas agerande. Bevisbördan åvilar dock den, som gör gällande, att
någon viljemässig samordning inte föreligger, om objektiv samstämmighet påvisats. Se
Fejø, EU-konkurrenceret s. 55. För att ett samordnat förfarande skall föreligga, krävs
alltså någon form av kontakt mellan parterna. Se Wahl, Konkurrensförhållanden s. 131.
62  Wahl, Konkurrensförhållanden s. 132.
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(eller samordnat förfarande) mellan företag. Begreppet ”företag” ges en
vid betydelse av EG-domstolen. Bedriver någon ekonomisk verksamhet,
inte nödvändigtvis i vinstsyfte, är företagsrekvisitet uppfyllt. Något krav
på att företaget skall vara en juridisk person ställs inte.63

Vid bedömningen om det föreligger ett avtal mellan företag gäller, att
flera juridiska personer, som står under samma juridiska kontroll,
betraktas som ett företag.64 Det tillämpas alltså en princip om ekonomisk
enhet. Ingår ett moderbolag avtal med ett dotterbolag, anses detta därför
inte som ett avtal mellan företag, eftersom de båda bolagen räknas som
ett enda företag. Konkurrensrätten strävar därigenom efter neutralitet i
förhållande till organisationsform.65

För att EG-domstolen och kommissionen skall ha kompetens att
ingripa i fall av konkurrensbegränsning, krävs att avtalet (eller det sam-
ordnade förfarandet) påverkar handeln mellan medlemsstaterna.66 Det
ställs låga krav för att samhandelsrekvisitet skall vara uppfyllt. Det räcker
med en indirekt potentiell effekt av avtalet eller det samordnade för-
farandet i fråga, för att handeln mellan medlemsstaterna skall anses
påverkas. Enligt LTM v. MBU skall det gå att förutse, att den aktuella
överenskommelsen ”may have an influence, direct or indirect, actual or

63  A.a. s. 132.
64  A.a. s. 132.
65  Ett särskilt problem som uppkommer är när företag, som ingår i olika samarbetsfor-
mer som t.ex. franchising, ur ett ekonomiskt perspektiv i varje fall i vissa avseenden kan
betraktas som en ekonomisk enhet, men vid tillämpning av art. 81 EGF anses som två
företag.
66  Rekvisitet kan därvid betraktas inte endast som en materiell norm, utan även som en
jurisdiktionsnorm (se Wahl, Konkurrensförhållanden s. 149 med hänvisning till och citat
från rättsfallet Consten & Grundig: samhandelskriteriet ”is intended to define, in the
law governing cartels, the boundry between the areas respectively covered by Community
law and national law”). Samhandelsrekvisitet har vidare i EG-domstolens uttalanden getts
två olika innebörd: 1) att handelsströmmarna mellan medlemsstaterna påverkas, och 2)
att konkurrensstrukturen i den gemensamma marknaden påverkas. Whish behandlar
dessa två olika uttalanden förutsättningsvis som olika metoder för pröva, om samhan-
delskriteriet är uppfyllt (Whish, Competition Law (3:e uppl.) s. 221), medan Korah
menar, att distinktionen mellan påverkan av handelsströmmar och påverkan av konkur-
rensstrukturen kan vara hänförlig till olika domares sätt att skriva dom (Korah EC Com-
petition Law and Practice (4:e uppl.) s. 36). Wahl vänder sig mot Korah’s uppfattning och
anser, att det snarare faktiskt handlar om två olika metoder, som domstolen använder för
att kontrollera, om samhandeln påverkas (Wahl, Konkurrensförhållanden s. 151).
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potential, on the pattern of trade between Member States”.67 Påverkan
skall dock föreligga till en ”appreciable extent”.68 Av vikt är att överens-
kommelsen mycket väl kan ingås av parter inom samma medlemsstat för
att samhandelskriteriet skall vara uppfyllt.69 Ett avtal mellan t.ex.
svenska företag i Sverige kan alltså försvåra för konkurrenter från andra
medlemsstater att komma in på den svenska marknaden.

Slutligen skall avtalet ha en konkurrensbegränsande effekt70 eller ha ett
sådant ändamål. Vad, som kan avses med konkurrensbegränsning i för-
dragets mening, har diskuterats tidigare.71

Art. 81.2 stadgar ogiltighet för avtalad begränsning av konkurrensen.
Ogiltigheten gäller endast den konkurrensbegränsande delen av avta-
let,72 och det är nationell rätt som avgör vad konsekvenserna blir för
avtalet i dess helhet.73

Art. 81.3 ger möjlighet att genom beviljat undantag tillåta avtal, som
strider mot art. 81.1. För att ett avtal skall kunna erhålla undantag,

67 Mål 56/65 LTM v. MBU [1966] ECR 235 (= [1966] CMLR 357), Wahl, Konkurrens-
förhållanden s. 153.
68 Mål 22/71 Béguelin Import v. GL Import Export [1971] ECR 949 (= [1972] CMLR
81), Wahl, Konkurrensförhållanden s. 156.
69 I Vereenigen van Cementhandeleren v. Commission slog EG-domstolen fast att ”(a)n
agreement extending over the whole of the territory of a member state by its very nature
has the effect of reinforcing the compartmentalization of markets on a national basis,
thereby holding up the economic interpenetration wich the treaty is designed to bring
about and protecting domestic production.” Mål 8/72, Vereenigen van Cementhandeleren
v. Commission, [1972] ECR 977 (= [1973] CMLR 7) punkt 29.
70 Denna skall vara kvantitativt eller kvalitativt märkbar. Se t.ex. Wetter m.fl., Konkurrens-
rätt – en handbok s. 167, 171 f.
71 Se 2.1.2.2.
72 I LTM v. MBU uttalades att art. 81.2 EGF ”can only be interpreted with reference to its
purpose in Community law, and it must be limited to this context. The automatic nullity
in question only applies to those parts of the agreement affected by the prohibition, or the
agreement as a whole if it appears that those parts are not severable from the agreement itself.
Consequently any other contractual provisions which are not affected by the prohibition, and
which therefore do not involve the application of the Treaty, fall outside Community law.”
73 Ciments et Bètons: ”(T)he automatic nullity decreed by article [81.2] of the Treaty applies
only to those contractual provisions which are incompatible with article [81.1]. The conse-
quences of such nullity for other parts of the agreement, and the resulting financial obliga-
tions are not a matter for community law. Those consequences are to be determined by the
national court according to its own law.” Mål 319/82, [1983] ECR 4173. – Av avgöran-
det framgår, att det är nationell rätt, som avgör, om avtalet skall bestå och i vilken form,
efter att olika klausuler träffats av konkurrensrättslig ogiltighet. Nationell rätt avgör även
vad som händer om avtalet inte består.
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måste ett antal villkor vara uppfyllda: konkurrensbegränsningen skall 1)
resultera i förbättrad produktion eller distribution eller främja teknisk eller
ekonomisk utveckling och att 2) en skälig del av vinsten kommer konsumen-
terna tillgodo. Det krävs också att det är 3) en nödvändig åtgärd för att
uppnå resultatet ifråga och att det 4) inte gör det möjligt att sätta konkur-
rensen ur spel. Frågan, om kriterierna för undantag är uppfyllda, aktuali-
seras numera vid rättslig prövning av ett avtals tillåtlighet (till skillnad
från tidigare när särskilda undantag kunde erhållas efter anmälan till
kommissionen). Det är alltså normalt inte möjligt, att i tveksamma fall i
förväg få besked att ett avtal kommer att hålla konkurrensrättsligt.74

Avtal av mindre betydelse omfattas inte av den konkurrensrättsliga
regleringen enligt de minimis-regeln. Enligt nuvarande tillkännagivande
från kommissionen gäller, att avtal och förfaranden, som inte utgör en
märkbar begränsning av konkurrensen, faller utanför tillämpningsområ-
det för art. 81.1. Detta fastställs genom beräkning av företagens mark-
nadsandelar. Om de avtalsslutande företagen är konkurrenter, får den
maximala marknadsandelen på en relevant marknad vara 10 %, och om
företagen inte är konkurrenter får den högst vara 15 %.75 

Art. 82 förbjuder missbruk av dominerande ställning för någon mark-
nadsaktör.76 För att förbudet skall vara tillämpligt krävs att 1) det är fråga
om ett företag, 2) som utövar missbruk 3) och innehar en dominerande

74  Det finns dock en möjlighet att kommissionen kan konstatera icke-tillämplighet om
gemenskapens allmänintresse kräver detta (art. 10, reg 1/03, [2003] OJ L1/1).
75  Se Tillkännagivande från kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte märk-
bart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget (de minimis), [2001] OJ
C368/07, art. 2, 7. 
76  Art. 82 har följande ordalydelse: Ett eller flera företags missbruk av dominerande
ställning på den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna är, i den mån
det kan påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma mark-
naden och förbjudet. 
Sådant missbruk kan särskilt bestå i att 
a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller

andra oskäliga affärsvillkor, 
b) begränsa produktionen, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsu-

menterna, 
c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, varige-

nom dessa får en konkurrensnackdel, 
d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktel-

ser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med före-
målet för avtalet.
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ställning på marknaden. 4) Slutligen krävs, att samhandeln påverkas. De
rekvisit som skiljer sig från art. 8177 är missbruksrekvisitet och domi-
nansrekvisitet. Missbruk kan vara av exploaterande eller exkluderande/
strukturell karaktär.78 I det förstnämnda fallet utnyttjar företaget sin
position på ett sätt som skadar slutanvändare, medan det vid den senare
formen av missbruk försämrar konkurrensen genom att utestänga kon-
kurrenter från marknaden.

Förbudsregeln förutsätter, att det är fråga om missbruk av en domine-
rande ställning. Dominans skall föreligga på en relevant marknad, som
definieras utifrån geografisk omfattning (geografisk marknad) och typ av
produkt (produktmarknad). För att dominanskriteriet skall vara uppfyllt
krävs, att det föreligger en hög marknadsandel, och kravet på marknads-
andelens storlek kan variera beroende på olika omständigheter.79 Slutli-
gen kan även dominans föreligga för flera företag tillsammans, s.k. kol-
lektiv dominans.

Genom Förordning 1/200380 har det administrativa systemet föränd-
rats. Medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och nationella myndig-
heter har blivit behöriga att tillämpa art. 81 och art. 82 i enskilda ären-
den (se förordningens art. 5–6). Det normala förfarandet i konkurrens-
rättsliga ärenden kommer alltså att äga rum inom nationella
myndigheter och domstolar. Kommissionen behåller dock parallella
befogenheter och kan gripa in när det anses önskvärt (se närmare art. 4,
7–10).

3.2.1.2 Immaterialrättslig begreppsbildning i rättspraxis
I EG-rättslig praxis har det förekommit en immaterialrättslig begrepps-
bildning, där det talats om skillnaden mellan immaterialrättens existens
och dess utövande, immaterialrättens specifika föremål och immaterialrät-
tens väsentliga funktion. Distinktionen mellan immaterialrättens existens
och dess utövande81 hade sin upprinnelse i EG-domstolens konkurrens-

77  Företagsrekvisitet och samhandelsrekivisitet torde ha ungefär samma innebörd i
art. 82 som i art. 81. Se även t.ex. Wahl, Konkurrensförhållanden s. 204 f., 215.
78  Se t.ex. Wahl, Konkurrensförhållanden s. 213 ff.
79  Se t.ex. a.a. s. 211.
80  Reg 1/03, [2003] OJ L1/1.
81  Om distinktionen mellan immaterialrättens existens och utövande se t.ex. Keeling,
Intellectual Property Rights in EU Law Volume I s. 51 ff.
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rättsliga avgörande Consten/Grundig82 och stadfästes för tillämpning av
principen om fria varurörelser i avgörandet Deutsche Grammophon83, där
den immaterialrättsliga konsumtionsprincipen slogs fast.84 I avgörandet
Centrafarm v. Sterling Drug tog EG-domstolen ställning till konsumtion
av patenträttigheter, och definierade därvid patenträttens specifika före-
mål. Denna bestod enligt domstolen i att som belöning garantera
patenthavaren den exklusiva rätten att tillverka industriella produkter,
att vara först med att sätta dem på marknaden, antingen direkt eller indi-
rekt genom licensavtal och slutligen rätten att motsätta sig intrång.85 Av
vikt var därmed den ekonomiska belöning, som kom till uttryck i rätten
att för första gången sätta produkten på marknaden. Det specifika före-
målet hängde därmed nära samman med konsumtionsprincipen och fria
varurörelser. På motsvarande sätt definierades det specifika föremålet för
varumärken i Centrafarm v. Winthrop, givetvis med betoning på andra
aspekter som skydd för varumärkets anseende.86 ”Specific subject mat-
ter” har dock även senare i Windsurfing v. Commission definierats
omfatta mer än intresset av att erhålla belöning.87 Likaså har den väsent-

82  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
83  Mål 78/70, Deutsche Grammophon Geschellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte
GmbH & Co. KG, [1971] ECR 487 (= [1971] CMLR 631).
84  Om immaterialrättslig konsumtion, se nedan 3.2.1.3.
85  Mål 15/74, Centrafarm v. Sterling Drug [1974] ECR 1147 (= [1974] 2 CMLR 480),
punkt 9: ”…the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor,
has the exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial pro-
ducts and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grants
of licences to third parties, as well as the right to opposte infringements.” Se även vidare
Pehrson, EG och immaterialrätten s. 49 ff.
86  Mål 16/74, Centrafarm v. Winthrop [1974] ECR 1183 (= [1974] 2 CMLR 480).
Det specifika föremålet definierades som ”the guarantee that the owner of the trade mark
has the exclusive right to use that trade mark, for the purpose of putting products protec-
ted by the trade mark into circulation for the first time, and is therefore intended to pro-
tect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of
the trade mark by selling products illegally bearing that trade mark.” För motsvarande
definition se även mål 3/78, Centrafarm v. American Home Products Corp. [1978] ECR
1823 (= [1979] 1 CMLR 326) samt mål 1/81, Pfizer v. Eurim-Pharm. [1981] ECR
2913 (= [1982] CMLR 406). Se även vidare Pehrson, EG och immaterialrätten s. 61 ff.,
74 ff.
87  Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
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liga funktionen (essential function) för varumärken beskrivits av domsto-
len.88

Begrepp som specific subject matter har kritiserats, för att det inte är
tillräckligt precist. Eklöf menar, att begreppsapparaten både är oklar och
att den kan resultera i begreppsförskjutning, när begrepp som formule-
rats vid tillämpning av regler om fria varurörelser används i konkurrens-
rätten.89 Han menar att det finns goda skäl att utmönstra begreppen i
den utsträckning detta inte redan skett.90 Även i föreliggande undersök-
ning kommer begreppen att vara av underordnad betydelse, särskilt som
de inte ger precisa svar på i vilken utsträckning ekonomiskt tänkande
beaktats vid utformningen av konkurrensreglerna. I den utsträckning
konsumtionsregeln påverkar utformningen av konkurrensrättsliga regler
om exportförbud, kan dock begreppsbildningen fortfarande få viss bety-
delse.91

3.2.1.3 Principen om fria varurörelser och immaterialrätt
Principen om fria varurörelser slås fast i art. 28 EGF. Artikel 28 riktar sig
till medlemsstaterna och skall säkra, att det inte vad ankommer på med-
lemsstaterna föreligger restriktioner, som begränsar varornas fria rörlighet.
Artikel 81 riktar sig däremot till privaträttsliga subjekt och syftar till att
upprätthålla konkurrensen på den gemensamma marknaden.92 I doktri-
nen har skäl både för och mot att privaträttsliga subjekt skulle kunna
angripas genom art. 28 anförts, och i fallet Dansk Supermarked uttalade
domstolen, att avtal mellan enskilda inte kan medföra undantag från

88  Se t.ex. mål C-10/89, CNL-Sucal v. Hag (Hag II), [1990] ECR I-3711 (= [1990]
3 CMLR 571) och mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmgH v. Ideal-Standard
GmbH (Ideal Standard), [1994] ECR I-2789 (= [1994] 3 CMLR 857).
89  Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens s. 251 f.
90  Eklöf framför som stöd för detta fem skäl (”i en icke uttömmande lista”): 1) Begrep-
pen är oklara till sitt faktiska innehåll, 2) begreppen är relativa i det avseendet, att det
inte går att bortse från omständigheter in casu, 3) praxis vacklar ifråga om man väljer att
använda begreppsapparaten eller inte, 4) en rättstillämpningsmetod med fokus på
begreppsbildning kan resultera i en begreppsjurisprudens, där verkliga bevekelsegrunder
för ett ställningstagande skyms, och 5) begreppen har vuxit fram i mål rörande fria varu-
rörelser, vars regelverk skiljer sig från konkurrensreglerna. Se Eklöf, Upphovsrätt i kon-
kurrens s. 253 f.
91  Se vidare diskussion avsnitt 4.2.1.5, ssk 4.2.1.5.2 och 4.2.1.5.5.
92  Se EG-domstolens uttalande i mål 177 & 178/82, Van der Haar v. Kareka, [1984]
ECR 1797 (= [1985) 2 CMLR 566).
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reglerna om fria varurörelser.93 Quitzow menar att art. 28 inte bör
kunna omfatta privaträttsliga subjekt. När det, som i fallet Dansk Super-
marked, föreligger immateriella rättigheter får art. 28 effekt gentemot
privata subjekt genom att medlemsstaten inte tillåts bifalla intrångstalan,
som grundar sig på immaterialrätten.94 Principen om fria varurörelser
ligger emellertid till grund för integrationsmålsättningen bakom art. 81.
Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaran-
den kan i praktiken fungera som en uppsamlingsregel för fall som inte
träffas av art. 28.

Principen om fria varurörelser i art. 28 har i praktiken vid flera tillfäl-
len tvingat immaterialrätter att ge vika. 1971 fattade domstolen det för-
sta avgörandet, där art. 30 tog över en immaterialrätt, Deutsche Grammo-
phon-fallet.95 Ett hinder för att tillämpa art. 28 på immateriella rättighe-
ter var, att det i art. 30 görs undantag från art. 28 när det bl.a. är fråga
om ”industriell och kommersiell äganderätt”. För att komma förbi pro-
blemet införde domstolen distinktionen mellan att inneha en immaterial-
rätt och att utöva den. Innehavet kunde inte stå i strid med art. 28,
däremot kunde utövandet göra det. Den juridiska tvisten hade sin upp-
rinnelse i att Deutsche Grammophon genom att åberopa en ensamrätt
försökte förhindra parallellimport av grammofonskivor som ursprungli-
gen exporterats till Frankrike av skivbolaget. I en tvist med parallellim-
portören begärde tysk domstol förhandsbesked från EG-domstolen.
Sedan den ovannämnda distinktionen mellan innehav och utövande
gjorts, gick domstolen in på frågan, om immaterialrättsligt förhindrande
av parallellimport kunde vara i strid med art. 28 och 30. Domstolen
kom fram till att så var fallet och slog fast den sedan dess inom EG-
rätten gällande konsumtionsprincipen: har en produkt med immaterial-
rättsinnehavares godkännande en gång getts ut på marknaden inom EG-
området, kan inte immaterialrätten åberopas i någon medlemsstat gente-
mot marknadsföring av exemplaret ifråga.

93 Mål 58/80, Dansk Supermarked v. Imerco, [1981] ECR 181 (= [1981] 3 CMLR
590).
94 Om förhållandet mellan art. 28 och art. 81 se Quitzow, Fria varurörelser i den Euro-
peiska gemenskapen s. 107 ff.
95 Mål 78/70, Deutsche Grammophon Geschellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte
GmbH & Co. KG, [1971] ECR 487 (= [1971] CMLR 631).
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Konsumtionsprincipen kom att upprätthållas i senare avgöranden,
som Centrafarm v. Sterling Drug96 (patent) och Centrafarm v. Winthrop97

(varumärken). I avgörandet Merck v. Stephar98 slogs fast att det för pro-
dukt, som marknadsförts i medlemsstat, där det inte fanns möjlighet att
erhålla immateriellt skydd, inte gick att åberopa skydd i andra medlems-
stater heller.99 I fallet Kafé Hag I100 ansågs det inte möjligt att åberopa
varumärkesskydd för en produkt som marknadsförts av en annan varu-
märkesinnehavare, då rättigheterna hade ett gemensamt ursprung men
delats upp genom en konfiskation efter krigsslutet. I Kafé Hag II101

reverserade domstolen sin uppfattning i detta avseende, sedan Kafé Hag
I utsatts för allvarlig kritik. I Ideal Standard-målet102 slog domstolen fast,
att en uppdelning av varumärkesrättigheter inte ens hindrade åbero-
pande av rättigheten, då uppdelningen skett genom frivillig överlå-
telse.103 Konsumtion gäller enbart inom EG-området, skulle produkten
komma från tredje man kan immaterialrättsinnehavaren enligt domsto-
lens uttalande i Polydor-fallet104 hindra parallellimport till EG. I Phar-
mon v. Hoechst105 slogs fast, att tvångslicens inte kan grunda konsumtion
för den ursprunglige rättighetsinnehavaren.

Bortsett från EG-domstolens vändning i Kafe Hag-fallen och Ideal
Standard har konsumtionsprincipen tillämpats konsekvent. Innebörden

96  Mål 15/74, Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc., [1974] ECR 1147 (= [1974]
2 CMLR 480).
97  Mål 16/74, Centrafarm BV v. Winthrop BV, [1974] ECR 1183 (= [1974] 2 CMLR
480).
98  Mål 187/80 Merck & Co. Inc. v. Stephar BV and Petrus Stephanus Exler, [1981]
ECR 2063 (= [1981] 3 CMLR 463).
99  Avgörandet bekräftades senare i mål C-267 och 268/95, Merck v. Primecrown,
[1996] ECR I-6285 (= [1997] 1 CMLR 83).
100  Mål 192/73, Van Zuylen Frères v. Hag AG (Hag I), [1974] ECR 731 (= [1974]
2 CMLR 127).
101  Mål C-10/89, CNL-Sucal v. Hag (Hag II), [1990] ECR I-3711 (= [1990] 3 CMLR
571).
102  Mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmgH v. Ideal-Standard GmbH
(Ideal Standard), [1994] ECR I-2789 (= [1994] 3 CMLR 857).
103  En redogörelse för den s.k. common origin-principens uppgång och fall har gjorts av
Pehrson, ”Common origin-principens uppgång och fall”, NIR 1995 s. 10 ff.
104  Mål 270/80, Polydor Ltd and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Ltd,
mål 270/80, [1982] ECR 329 (= [1982] 1 CMLR 677).
105  Mål 19/84, Pharmon BV v. Hoechst AG, [1985] ECR 2281 (= [1985] 3 CMLR
775).
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har preciserats i olika ytterligare fall, som här förbigås. T.ex. har EG-
domstolen tagit ställning till varumärkesrättslig konsumtion vid olika
fall av ompaketering.106 Nämnas kan även, att EG-domstolen godtagit
snävare form av konsumtion, när detta följt av nationell rätt och det inte
förelegat någon diskriminering mellan nationella produkter och impor-
terade produkter från andra medlemsstater.107 

Vid den konflikt mellan EG-regional konsumtion och global kon-
sumtion, som förelegat för varumärken i nationell lagstiftning, har den
senare måst vika. Flera medlemsstater, däribland Sverige, har tidigare lag-
stiftat om global konsumtion för varumärken, vilket innebär, att det all-
tid varit tillåtet med parallellimport av produkter, som skyddats av visst
varumärke, förutsatt att produkten lagligen marknadsförts någonstans i
världen. Genom EG-domstolens avgörande Silhouette108 klargjordes, att
det inte är tillåtet att parallellimportera produkter med varumärkesskydd
till en medlemsstat från ett land utanför unionen. Detta ansågs följa av
Varumärkesdirektivet art. 7.1.

3.2.1.4 Gruppundantagsförordningar

3.2.1.4.1 SYSTEMET MED GRUPPUNDANTAGSFÖRORDNINGAR

Enligt art. 81.3, kan ett konkurrensbegränsande avtal undantas av kom-
missionen från förbudet i art. 81.1, om det bidrar till att förbättra pro-
duktion eller distribution eller till att främja tekniskt och ekonomiskt
framåtskridande. Kommissionen kan, med stöd av detta, meddela gene-
rella undantag för grupper av avtal, vilket man utnyttjat sig av. Den
rättsliga grunden för kommissionens s.k. gruppundantag är dels texten i
art. 81.3 EGF som ger kommissionen möjlighet att förklara art. 81.1 ej
tillämplig på ”grupper av avtal mellan företag”, ”grupper av beslut av
företagssammanslutningar”, ”grupper av samordnade förfaranden”, dels
de kompetensförordningar (enabling regulations)109 som utfärdats av
rådet och som ger kommissionen kompetens att utfärda gruppundantag.

106 Se mål 102/77, Hoffman-La Roche v. Centrafarm, [1978] ECR 1139 (= [1978]
3 CMLR 217), mål 3/78 Centrafarm v. American Home Products Corp., [1978] ECR
1823 (= [1979] 1 CMLR 326), mål 1/81 Pfizer v. Eurim-Pharm, [1981] ECR 2913
(= [1982] 1 CMLR 406). Se även t.ex. Pehrson, EG och immaterialrätten s. 71 ff.,
Quitzow, Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen s. 279 ff.
107 Mål 62/79 Warner Bros & Metronome v. Christiansen, [1980] ECR 881 (= [1981]
2 CMLR 362).
108 Mål C-355/96 Silhouette, [1988] ECR I-4799 (= [1998] 2 CMLR 953).
109 De utfärdade kompetensförordningarna för utfärdande av gruppundantag är Rfo 19/65
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Kommissionen har med åren utfärdat en rad gruppundantagsförord-
ningar. Behovet uppkom under 1960-talet, när kommissionen till följd
av nya konkurrensrättsliga procedurer belastades med totalt över 38000
ansökningar avseende ingångna avtal.110 Genom att meddela generella
undantag kunde kommissionen befria sig från mycket arbete. Gruppun-
dantagsförordningarna har emellertid inte endast arbetsbesparande
funktioner. De skapar en juridisk säkerhet genom att det framgår för
parterna vilka avtalsklausuler som är tillåtna. Klausuler, som anses i vissa
situationer kunna vara konkurrensbegränsande, kan undantas för att
undanröja oklarheter. Genom gruppundantagsförordningarnas starka
praktiska genomslagskraft, när det gäller utformandet av avtal, har kom-
missionen här fått ett mycket stort inflytande.

Gruppundantagsförordningarna är tidsbegränsade varför de kontinu-
erligt uppdateras med nya versioner. För patent- och know-howlicenser
gäller nuvarande TeknikF.

3.2.1.4.2 REGLERINGEN AV LICENSAVTAL I GRUPPUNDANTAGS-
FÖRORDNINGAR

Licensavtalet har under årens lopp reglerats i flera gruppundantagsför-
ordningar. De aktuella regleringarna har tidigare funnits i PatentF,
Know-howF, GTeknikF och finns numera i TeknikF.111

TeknikF är uppbyggd så att generellt undantag enligt art. 81.3 med-
delas för klausuler, som ingår i avtal om tekniköverföring, som omfattar
patent och/eller knowhowlicenser eller licens för upphovsrätt till pro-
gramvara (se definition art. 1.b), om de strider mot art. 81.1 (art. 2). För
att undantaget skall gälla, måste parternas marknadsandelar understiga
vissa tröskelvärden (art. 3), och det får heller inte föreligga någon avtals-
begränsning som anses särskilt allvarlig (art. 4). Är så fallet upphör

110  Cini & McGowan, Competition Policy in the European Union s. 66. Genom införan-
det av den s.k. ”Regulation 17” (OJ 1962 204) kunde konkurrenspolitiken centraliseras
med ingående befogenheter för kommissionen, samtidigt som detta emellertid ledde till
administrativa svårigheter, se Cini & McGowan, Competition Policy in the European
Union s. 19 f.
111  Det kan också tilläggas, att franchiseavtalet reglerats i FranchiseF och numera i
VertikalF.

(exklusiva säljavtal och licensavtal), Rfo 2821/71 (specialiseringsavtal och forsknings-
och utvecklingsavtal), Rfo 3976/87 (avtal inom lufttransportområdet), Rfo 1534/91
(avtal inom försäkringsområdet) samt Rfo 479/92 (avtal inom sjötransportområdet).
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undantaget att gälla i sin helhet, vilket gäller även klausuler, som annars
skulle undantas. Passeras marknadströsklarna måste avtalet prövas indi-
viduellt. Det finns också en grupp klausuler, som alltid måste prövas
individuellt (art. 5). Bedömningen av en sådan klausul kan inte leda till
att undantaget för licensavtalet faller i sin helhet. Uppbyggnaden i Tek-
nikF skiljer sig från den i tidigare gruppundantag, där klausulerna dela-
des upp i förbjudna (svarta listan) och tillåtna (vita listan). Företagens
marknadsandelar spelade normalt sett ingen roll. Genom VertikalF
infördes den nyordning, som alltså slagit igenom i TeknikF.

Det finns även regler, som möjliggör för kommissionen att förklara,
att gruppundantagsförordningen inte skall gälla i visst enskilt ärende
(art. 6) eller inte för parallella nät av liknande avtal (art. 7). Förord-
ningen är giltig från 1 maj 2004 till 30 april 2014 (art. 11).

3.2.2 Amerikansk rätt

3.2.2.1 Allmänt om den konkurrensrättsliga regleringen

3.2.2.1.1 COMMON LAW

Genom common law infördes konkurrensrättsliga hänsynstaganden i den
engelska kontraktsrätten, vilket beskrivits tidigare.112 T.ex. bedömdes en
konkurrensklausul genom avgörandet Mitchell v. Reynolds113 från 1711.
Det var dock här fråga om skäligheten mellan parterna av en konkur-
rensklausul. Genom common law blev det i den amerikanska rätten i viss
utsträckning möjligt att angripa konkurrensbegränsande avtal, något
som utnyttjades på delstatlig nivå under antitrusträttens tidigaste skeden,
före tillkomsten av Sherman Act.114 Även senare kunde common law
användas för att angripa konkurrensbegränsande avtal, vilket var fallet i
Supreme Court’s avgörande Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons
Co.115 (1911).

112  Se 2.1.1.1–2.
113  Mitchell v. Reynolds, 1 P. Wms. 181, 24 Eng. Rep. 347 (Q.B. 1711).
114  Se historiken 2.1.1.2.
115  I Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 400, 31 S.Ct.
376, 381 (1911) ansågs avtal om prisfixering ogiltigt eftersom det begränsade individens
rätt till fri handel. Se vidare 11.2.2.1.
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3.2.2.1.2 LAGSTIFTNING

Den amerikanska antitrustlagstiftningen består främst av två författ-
ningar. 1890 infördes Sherman Act,116 som skapade möjlighet till fede-
rala antitrusträttsliga ingripanden. Genom Clayton Act (1914) skärptes
antitrustlagstiftningen, och förbud infördes mot vissa specifika konkur-
rensbegränsande avtal och förfaranden. En ytterligare myndighet, Fede-
ral Trade Commission (FTC), inrättades. Konkurrensrätten förvaltas
därigenom av både justitiedepartementet och Federal Trade Commis-
sion.

3.2.2.2 Konkurrensrättslig begreppsbildning
En viktig distinktion i amerikansk rätt är skillnaden mellan tillämpning
enligt rule of reason och förbud per se. Föreligger ett förbud per se, anses
ett avtal eller en viss praxis mellan företag alltid vara konkurrensbegrän-
sande. Skall avtalet istället bedömas enligt rule of reason, skall det i det
enskilda fallet prövas, huruvida avtalet med hänsyn till omständighe-
terna bör anses vara konkurrensbegränsande eller ej.

I antitrusträttslig praxis utvecklades den s.k. inherency doctrine. Dok-
trinen innebär, att ett förfarande erhåller antitrusträttslig immunitet, om
det ligger inom ramarna för immaterialrätten. En klausul i ett licensavtal
måste därför tillåtas, om den är uttryck för immaterialrättshavarens lag-
stadgade rättighet.

I samband med bedömningar enligt den immaterialrättsliga misuse-
doktrinen (se nedan) gjordes uttalanden om the scope of the patent. I dessa
fall var istället avtalsklausuler otillåtna, som låg utanför ”the scope of the
patent”, om de avtalsvägen utökade patentets lagstadgade verkningsom-
råde.

En viktig utgångspunkt vid antitrusträttslig bedömning är att imma-
terialrätt skall betraktas som en äganderätt.117 Det förutsätts heller inte,
att den i sig ger upphov till någon marknadsmakt.118

116  Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in res-
traint of trade or commerce… is hereby declared illegal… Every person who shall mono-
polize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or
persons, to monopolize… shall be deemed guilty of a misdemeanor. (Sherman Act)
117  Detta synsätt skiljer sig således radikalt från t.ex. ett traditionellt synsätt i svensk
immaterialrättslig doktrin.
118  Se uttalanden i Guidelines 2.0.a, b.
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3.2.2.3 Misusedoktrinen
Den konkurrensrättsliga regleringen av licensavtalet har i amerikansk
rätt fått en särskild utformning genom den s.k. misusedoktrinen. Misuse
kan föreligga för olika immaterialrätter som patent och upphovsrätt.
Föreligger patent misuse innebär detta, att patenthavaren inte kan göra
gällande patentets rättsverkningar. Misusedoktrinen är alltså en reglering
inom det immaterialrättsliga systemet.

Misusedoktrinen växte fram när licenstagare vägrade att betala licens-
avgifter och istället gjorde gällande, att licensgivaren genom avtalet miss-
brukat sin patenträtt. Framför allt blev detta ett viktigt argument vid
kopplingsförbehåll,119 där licenstagaren ålades att från licensgivaren köpa
in material som inte täcktes av patentet. Misusedoktrinen kan åberopas i
två situationer: 1) när licensgivaren genom avtalet går utanför ”the scope
of the patent”, och 2) när avtalet strider mot antitrusträtten. Situatio-
nerna är i princip olika, eftersom ett avtal kan gå utanför patentets räck-
vidd utan att resultera i en snedvridning av marknaden.120 Bedömningen
av misuse har dock under senare tid kommit att alltmer närma sig den
antitrusträttsliga bedömningen, som t.ex. vid behandling av kopplings-
förbehåll, där den sker på samma sätt.121 Vissa grundläggande skillnader
består dock mellan immaterialrättslig misuse och antitrusträtt. Invänd-
ning om misuse förekommer i tvister mellan licensgivare och licens-
tagare, medan antitrusträttsliga tvister förekommer mellan konkurrenter.
Till skillnad från i antitrusträtten behöver inte den, som hävdar misuse,
påvisa skada som rättsfaktum. Även rättsföljderna är annorlunda. Före-
ligger misuse innebär detta, att immaterialrätten inte kan göras gällande
(det finns dock möjligheter för immaterialrättsinnehavaren att genom
senare åtgärder häva denna rättsföljd122), medan brott mot antitrust-
rätten resulterar i tredubbelt skadestånd (beräknat på konkurrensskada).123

119 Se 8.2.2.1.
120 Gordon & Hoerner, ”Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine”
i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 1.
121 Se 8.2.2.3.
122 Gordon & Hoerner, ”Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine”
i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation
s. 30 ff.
123 Se t.ex. Sherry & Teece, ”The Misuse Doctrine: An Economic Reassessment” i ABA
Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 127.
Rätt till tredubbelt skadestånd följer av Clayton Act (sec. 4). Se t.ex. även Wahl, Konkur-
rensskada s. 152 ff.
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3.2.2.4 Guidelines
Det amerikanska justitiedepartementet och Federal Trade Commission
har gemensamt utfärdat s.k. guidelines inom olika konkurrensrättsliga
områden för att beskriva sin policy. För licensavtal gäller Guidelines on
Licensing. Syftet med dessa anges vara att vid behov underlätta att förutse
huruvida myndigheterna kommer att angripa ett förfarande antitrust-
rättsligt eller ej.124

3.3 Några principiella problem

3.3.1 Vertikala och horisontala avtal

3.3.1.1 Skillnaden mellan vertikala och horisontala begränsningar
De ekonomiska effekterna på konkurrensen av olika avtalsbegränsningar
anses vara mycket olika, beroende på om begränsningarna är vertikala
eller horisontala. Med vertikala begränsningar avses konkurrensbegräns-
ningar i avtal eller förfaranden mellan parter i olika led eller funktionsni-
våer i en produktions- och distributionskedja. Ett s.k. horisontalt avtal
skiljer sig från ett vertikalt genom att det horisontala istället omfattar
parter i samma led, ofta har som huvudsyfte att begränsa konkurrensen
och kan ta formen av kartellavtal.125 Exempel på vertikala avtal däremot
är avtal mellan tillverkare och grossist eller mellan leverantör och återför-
säljare.

Beslutet att samarbeta med hjälp av vertikala avtal hänger samman
med vilken praktisk metod, som är bäst lämpad för att få ut en produkt
på marknaden.126 En producent, som vill erbjuda marknaden sina pro-
dukter, måste bestämma sig för vilken metod han vill använda sig av för
att nå ut på marknaden. En möjlighet är, att producenten även står för
distribution och gör allting själv med hjälp av anställda. En nackdel är,
att en stor organisation ofta lider av olika effektivitetsproblem. T.ex. kan
beslutsfattarna ha svårt att veta i detalj, vad som händer inom organisa-
tionen, och det kan vara svårt att skapa tillräckliga incitament för att få
anställda att arbeta effektivt. Ytterligare nackdelar kan uppkomma om

124  ”By stating their general policy, the Agencies hope to assist those who need to predict
whether the Agencies will challenge a practice as anticompetitive” (1.0).
125  Bernitz, Svensk marknadsrätt s. 48 f.
126  Se Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 3 ff.
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distributören inte har tillräcklig kännedom om lokala förhållanden, om
distributören har för svaga resurser för att handha distributionen själv,
eller om lagstiftning och beskattning medför särskilda kostnader för att
låta anställda utföra arbetet istället för en oberoende distributör.127 En
alternativ distributionsmetod är att använda sig av handelsagenter. Här
kan olika länders lagstiftning för att skydda agenter, som varit uppdrags-
tagare några år, göra distributionsmetoden mindre lönsam.128 En annan
möjlighet är att använda sig av oberoende distributörer. Här uppkommer
behov av vertikala begränsningar, för att producenten skall få kontroll
över hur produkten når marknaden. Distributörerna kan organiseras på
flera olika nivåer inom ett nätverk. Det kan vara fråga om återförsäljare
med exklusiva rättigheter inom ett visst område, särskilda reparatörer,
personal, som anlitas för serviceåtgärder för kunder m.m.129 Ibland
används en särskild distributionsmetod, selektiv distribution.130 Denna
används av kvalitetsskäl, och innebär att endast särskilt utvalda återför-
säljare för ut produkten på marknaden, samtidigt som dessa endast har
rätt att sälja produkterna till slutanvändare.131 Det bör även noteras, att
olika distributionsmetoder givetvis kan kombineras på olika sätt. Olika
distributionsmetoder kan även användas av samme distributör inom
olika områden.132 

Naturligtvis är det förenat med kostnader för producenten att anlita
t.ex. en oberoende distributör framför att själv stå för distributionen,
eftersom den anlitade distributören måste kunna göra en egen vinst. Vid
det slutliga valet hur distribution skall ske, måste producenten ta ställ-
ning till ett antal faktorer: kostnader för distribution genom de aktuella
distributionsvägarna, hur stor försäljningsvolym, som kan uppnås genom

127  När bolagsbildning lönar sig har undersökts i rättsekonomisk litteratur, och hänger
även samman med vad som tidigare behandlats om vertikal integration. En översikt över
bolagsbildningens problematik i bl.a. rättsekonomisk litteratur har getts av Samuelsson,
”Rättsekonomins uppkomst och inverkan på forskningen”, SvJT 1997 s. 528.
128  Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 6.
129  A.a. s. 6 f.
130  I VertikalF definieras selektiv distribution som ”ett distributionssystem där leveran-
tören åtar sig att, antingen direkt eller indirekt, sälja de varor eller tjänster som omfattas
av avtalet endast till återförsäljare som valts ut på grundval av särskilda kriterier och där
dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa varor eller tjänster till icke auktoriserade
återförsäljare” (art. 1.d).
131  Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 8.
132  A.a. s. 8.
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de olika distributionsvägarna, vilka kostnader, som uppstår inom företa-
get till följd av försäljningsvolymen samt vilka priser, som kan tas ut för
produkterna vid användning av de olika möjliga distributionsvägarna.
De olika faktorerna måste vägas mot varandra, och det är exempelvis inte
så, att den billigaste distributionsvägen alltid är den lönsammaste. En
dyrare distributionsväg kan vara att föredra, om den medför en så
mycket större försäljningsvolym, att det ökade bidraget till täckning av
samkostnaderna faktiskt täcker de högre distributionskostnaderna.133

Begreppet ”vertikalt avtal” bör skiljas från begreppet ”vertikal integra-
tion”. Med vertikal integration avses, att olika led i en produktions- och
distributionskedja slås samman.134 Företag kan genomföra såväl ”upp-
ströms” integration, d.v.s. integration framåt i kedjan, som ”nedströms”
integration bakåt i kedjan. Innebär den vertikala integrationen att före-
tag slås samman, t.ex. genom att en stor leverantör köper upp en mindre
återförsäljare, betecknas dessa som ”vertical mergers”. Men vertikal inte-
gration kan även vara mindre radikal, genom att parterna sluter mer eller
mindre ingripande avtal, som innefattar olika former av samarbete mellan
exempelvis leverantör och återförsäljare. I dessa fall föreligger vertikala
avtal. Skälen bakom vertikal integration brukar delas upp i tre huvud-
grupper: 1) effektivitetsskäl, 2) strävan att undvika offentliga restriktioner,
3) skäl relaterade till marknadens struktur. Effektivitetsvinster kan bestå i
antingen tekniska besparingar (av rent fysisk natur eller organisations-
mässiga) eller i vinster relaterade till minskade transaktionskostnader.135

Vinster, som uppkommer genom undvikandet av offentliga restriktioner,
kan vara hänförliga till skattesystemets utformning, konkurrensrättsliga

133  af Trolle, Distributionsekonomi I, 7:2–3.
134  Se t.ex. Shepherd, The Economics of Industrial Organisation s. 363 f.
135  Effektivitetsskäl bakom vertikal integration är alltså hänförliga till antingen tekniska
besparingar av fysisk eller organisationsmässig natur eller till minskade transaktionskost-
nader. Besparingar av rent teknisk-fysisk natur kan uppkomma, när vissa produktions-
sekvenser måste utföras i en bestämd ordning och på samma sätt för att minimera
kostnaderna och där marknaden inte är tillräckligt väl fungerande för att på ett säkert sätt
kunna koordinera produktionsstegen i tid och rum under olika ägare (Warren-Boulton,
Vertical Control of Markets s. 7 f.). 

Vertikal integration kan även vara effektivitetshöjande genom att den möjliggör erhål-
lande eller överförande av information till lägre kostnad än en marknad. Skulle markna-
den misslyckas med att erbjuda exakt och fullständig information om en transaktion,
kan alternativa system vara att föredra. Informationsproblem har behandlats åtskilligt av
ekonomer, bl.a. kommer Arrows diskussioner om asymmetrisk information in här
(Warren-Boulton, Vertical Control of Markets s. 7 ff.). 
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regler, nationell priskontroll o.dyl. Vinster, som beror av marknadens
struktur, kan bestå i antingen att parterna skapar möjlighet till monopo-
listisk prissättning, t.ex. genom att de reser s.k. inträdeshinder (entry-
barriers) eller genom att de ökar den egna styrkan att stå emot annans
monopolistiska prissättning.136

Licensavtal kan, enligt ovannämnda definition inte i strikt mening
anses som exempel på ett vertikalt avtal. Detta utesluter emellertid inte
att konkurrensbegränsningar i licensavtal kan ha vertikala element.137

Det kan föreligga starka ekonomiska likheter mellan vertikala begräns-
ningar i t.ex. förhållandet tillverkare och distributör och avtalade
begränsningar i förhållandet mellan licensgivare och licenstagare. I båda
fallen resulterar konkurrensbegränsningarna i att det skapas en ekono-
misk enhet mellan avtalsparterna, vilket stärker deras konkurrens-

136  Shepherd, The Economics of Industrial Organization s. 365 ff. Incitamenten bakom
vertikal integration analyserades av Coase, ”The Nature of the Firm”, 4 Economica 1937
s. 386 ff. Fenomenet har därefter beskrivits i åtskillig modern ekonomisk litteratur av
såväl översiktskaraktär som vetenskapliga undersökningar av någon mer begränsad
aspekt av vertikal integration.
137  I doktrinen har ibland argumenterats för att licensavtal typiskt sett är vertikala. Se
t.ex. Ehlermann, ”The Contribution of EC Competition policy to the Single Market”,
29 CMLRev 1992 s. 257 ff., 262.

En annan effektivitetsfördel bakom vertikal integration är kontrollaspekten, att integra-
tionen möjliggör beslut, som fattas med omedelbar verkan istället för genom en anbuds-
process. I komplexa och dynamiska situationer kan det förstnämnda vara kostnadsbespa-
rande. Skulle ett företag vara mycket beroende av en leverantör, kan också ägande vara att
föredra. Här existerar också ett spektrum av olika möjliga formella och informella kon-
trollmekanismer. Olika grader av ägande kan vara nödvändigt, men det kan också i vissa
fall räcka med franchiseavtal eller olika former av licensavtal. Det kan även handla om
andra former av samarbete mellan oberoende företag (Warren-Boulton, Vertical Control
of Markets s. 18 ff.). 

Ett nyligen uppmärksammat incitament till vertikal integration är problem med vad
som betecknas sunk costs. Om någon lagt ned investeringar för visst användningsområde,
kan han i vissa fall behöva skydda sig mot opportunistiskt beteende från t.ex. en leveran-
tör, som han är beroende av för användningsområdet, om det inte går att tillgodogöra sig
investeringarna på ett annat likvärdigt sätt. De nedlagda kostnaderna skapar alltså en
ojämlikhet i förhandlingspositionerna. Investeraren kan skydda sig genom vertikal inte-
gration, men det kan även räcka med mindre ingripande åtgärder, som ett bindande
långtidskontrakt (problemet har behandlats av Alchian m.fl., ”Vertical Integration,
Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process”, 21 J. L. & Econ. 1978
s. 308 ff. Se även Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 16 f.). Problemet kan vara
relevant för t.ex. en patentlicenstagare, som gjort betydande investeringar i fabriker etc.
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förmåga utåt. Konkurrensbegränsningar i licensavtal kan även vara av
horisontal natur, t.ex. om en immaterialrättsinnehavare väljer att själv
tillverka och sälja den skyddade produkten inom exempelvis en del av
EU, och samtidigt upplåter rätt till tillverkning och försäljning åt en
annan tillverkare för den övriga delen av EU. En metod att avgöra, om
ett licensavtal har övervägande vertikala eller horisontala effekter, som
tidigare föreslagits i doktrinen, är att undersöka om licenstagaren skulle
ha utgjort en faktisk eller möjlig konkurrent vid frånvaro av licensen.138

Metoden tillämpas numera inom EG-rätten i TeknikF.139

3.3.1.2 Olika former av vertikala begränsningar
I vertikala avtal kan förekomma olika former av begränsningar i parter-
nas handlingsfrihet. Begränsningarna brukar grovt sett delas in i två
huvudgrupper: 1) vertikal prisbindning och 2) andra vertikala begräns-
ningar. Vertikal prisbindning innebär, att parterna avtalar om vidareför-
säljningspriser. Denna form av prisbindning har traditionellt sett ansetts
generellt skadlig140, men under senare tid har denna uppfattning bestri-
dits av ekonomer från Chicagoskolan, vilka menar att förfarandet
mycket väl är försvarbart.141

Andra vertikala begränsningar kan bestå i att någon part åläggs terri-
toriella begränsningar eller begränsningar i fråga om kundkrets. Vilka
effekterna är av sådana begränsningar ur konkurrenssynvinkel är omdis-
kuterat, vilket kommer närmare att behandlas nedan. Som kommer att

138  Metoden har rekommenderats av Lugard: ”Thus, for example, where a company
develops superior patented offset print technology and licenses it to others who are also
active in the field of producing offset printing machines, albeit of an inferior quality,
thereby making the new technology not a close substitute for the existing technology,
and when it is in addition likely that any improved existing technology that the licensees
could develop would infringe the licensor’s patent, the relationship is essentially of a ver-
tical nature” (se Lugard, ”Vertical Restraints under EC Competition Law: A Horizontal
Approach?”, 17 E.C.L.R. 1996 s. 166 ff., 169).
139  Se nedan 3.2.2.3.3.
140  Om prisfixering se kap. 11.
141  Se t.ex. Bork, The Antitrust Paradox s. 280 ff., där han argumenterar för tillåtlighet
av såväl vertikal prisbildning som vertikala marknadsuppdelningar. Bork tillbakavisar
argument, som angivits av Comanor, för att vertikala begränsningar är skadliga och kon-
kluderar: ”We have seen that vertical price fixing (resale price maintenance), vertical mar-
ket division, and, indeed, all vertical restraints are beneficial to consumers and should for
that reason be completely lawful” (min kurs.), s. 297.
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framgå är amerikansk rättspraxis betydligt mer generös än EG-rätten i
fråga om sådana begränsningar.

3.3.1.3 Ekonomiska synpunkter
Enligt modern allmän ekonomisk uppfattning är avtalsbegränsningar i
vertikala avtal betydligt mindre skadliga än i horisontala. Från Chicago-
skolan har argumenterats för att vertikala begränsningar skulle anses
generellt sett nyttiga. Tankegången presenterades för första gången utför-
ligt av Telser.142 Resonemanget utgår från att leverantören i själva verket
har incitament att upprätthålla konkurrensen på den slutliga marknaden
och därför endast har intresse av att ålägga distributören konkurrensbe-
gränsningar som är optimala för produkten. Distributionen karaktärise-
ras som en tjänst som köps av producenten. Den marginal, som återför-
säljaren tjänar, är ytterligare en kostnad för producenten. Producenten
har därför intresse av att hålla distributionskostnaderna så låga som möj-
ligt, ty ökar de betyder det antingen att produktens pris höjs eller att
producentens vinst minskar. Producenten har därför inget intresse av att
minska konkurrensen mellan distributörerna, om det inte är till särskild
nytta för försäljningen av produkten.143 I Chicagoskolans doktrin har
uppfattningen, att vertikala begränsningar är oskadliga, upprepats av Bork
och Posner. Argumentet för att leverantören endast vill ålägga distributö-
ren konkurrensbegränsningar, som är optimala för produkten, skulle
möjligen kunna anföras även när det är fråga om ett licensavtalsförhål-
lande.144 Att vertikala begränsningar har mindre skadliga effekter än
horisontala är en idag allmänt accepterad uppfattning bland ekonomer,
även om Chicagoskolans uppfattning om deras harmlöshet är mer
omstridd.145 

Vertikala begränsningar kan på olika sätt vara önskvärda, genom att de
förbättrar marknadens funktion. Framför allt kan de främja mellanmär-
keskonkurrensen genom att s.k. free riding begränsas. Invändningar mot
vertikala begränsningar bygger på att de möjliggör strategiskt beteende.

142  Telser, ”Why Should Manufacturers Want Fair Trade?”, 3 J. L. & Econ. 1960
s. 86 ff.
143  Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 9.
144  Resonemanget förutsätter för licensavtal, att royalty utgår per enhet och inte, som i
sällsynta fall, i klumpsumma.
145  Se resonemang under aktuella klausultyper.
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De kan också resultera i horisontala effekter.146 De olika ekonomiska
effekterna av vertikala begränsningar kommer att behandlas närmare i
anslutning till de olika klausultyperna.

3.3.1.4 Utveckling i amerikansk rätt
I amerikansk rätt har synen på vertikala konkurrensbegränsningar för-
ändrats genom tre centrala avgöranden från Supreme Court, nämligen
White Motor, Schwinn och Sylvania. I målen tog domstolen ställning till
om vertikala territoriella begränsningar respektive kunduppdelningar
skulle anses otillåtna per se, eller om de skulle bedömas enligt rule of rea-
son.

I White Motor Co. v. U.S. (1963)147 ansåg Supreme Court, att verti-
kala territoriella begränsningar och kundbegränsningar skulle prövas
enligt rule of reason, vilket motiverades med att man inte ansåg, att den
ekonomiska kunskapen var tillräckligt framskriden för att begränsningarna
skulle förbjudas per se: ”(w)e do not know enough of the economic and
business stuff out of which these arrangements emerge to be certain”.
Det skulle mycket väl kunna visa sig att vertikala begränsningar vore
nödvändiga medel för ett litet företag att slå sig in på eller stanna kvar på
en marknad.148

Nästa Supreme Court-avgörande rörande vertikala begränsningar var

146  Vertikala begränsningar kan få effekter även på det horisontala planet. De kan i vissa
fall orsaka ett likartat beteende mellan konkurrenter på producent- eller återförsäljarnivå.
Det har även argumenterats för att överenskommelser i vertikala led kan möjliggöra för
producenter på oligopolistiska marknader att agera som om det förelåg en olaglig kartell
utan att det finns någon. Om det finns endast ett fåtal leverantörer av en produkt, för
vilken det inte finns något nöjaktigt substitut och produkten är skyddad av inträdeshin-
der, kan var och en ta ut ett pris som betydligt överstiger kostnaderna för produktion och
marknadsföring under långa perioder. Eftersom var och en vet, att om de minskar
priserna, kommer det att leda till motsvarande åtgärder från de andras sida, kan var och
en komma att agera som om det fanns en prisfixerande överenskommelse. I den utsträck-
ning som parallellprissättning leder till priser, som överstiger kostnader i en utsträckning
som inkluderar normal avkastning på kapital (här måste givetvis skälig riskpremie vara
inkluderad), kan det ha samma snedvridande effekt som prisfixering, varför det finns skäl
att förbjuda åtgärder som möjliggör för företag att undvika konkurrens under längre
perioder (Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 24 ff.).
147  White Motor Co. v. U.S., 372 U.S. 253 (1963).
148  Detta kan kanske jämföras med att det enligt ekonomisk teori om vertikal integra-
tion kan föreligga incitament för sådan, om det är nödvändigt för att kunna stå emot
monopol.
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U.S. v. Arnold Schwinn & Co. (1967).149 Här kom däremot vertikala ter-
ritoriella begränsningar och marknadsuppdelningar att förbjudas per se.
De vertikala begränsningarna avsåg ett distributionssystem, som innebar,
att tillverkarens grossister fick särskilda territorier inom vilka de endast
fick leverera till särskilt godkända återförsäljare, som i sin tur endast fick
sälja till konsumenter. Syftet med distributionsplanen angavs vara att
förhindra att cyklarna såldes i lågprisbutiker, vilket skulle skada
Schwinns image. Supreme Court ansåg dock, att begränsningarna var
”obviously destructive of competition” och förbjöd dem per se.

Supreme Court’s avgörande i Schwinn-fallet blev starkt kritiserat i
doktrinen150 och flera domstolar försökte undvika konsekvenserna av
fallet i sin egen praxis. Supreme Court reverserade sin inställning till ver-
tikala restriktioner i målet Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc.
(1977).151 En tillverkare försökte stärka sin ställning genom att ingå
franchiseavtal med olika återförsäljare. Det begränsades hur många åter-
försäljare, som kunde agera på visst territorium, och tillverkaren
bestämde även var de skulle lokaliseras. Domstolen slog fast att en avväg-
ning skulle göras mellan avtalets nytta och skada, varmed de vertikala
konkurrensbegränsningarna skulle bedömas enligt rule of reason.

3.3.1.5 Utveckling i EG-rätten

3.3.1.5.1 UTVECKLINGSLINJER I EG-RÄTTSLIG PRAXIS

För att ett vertikalt avtal skall anses konkurrensbegränsande enligt art. 81.1
EGF krävs relativt litet enligt EG-rätten. Enligt art. 81.1 skall ett avtal
anses konkurrensbegränsande, om det antingen har till syfte att begränsa
konkurrensen eller har som effekt att konkurrensen begränsas. För att ett
avtal skall falla under EG-rättens förbud räcker alltså, att part på något sätt
kan anses ha åsyftat en begränsning av konkurrensen, eller att det förelig-
ger en konkurrensbegränsande effekt som resulterar i att art. 81 anses
tillämplig. I EG-domstolens rättspraxis förekommer två olika argumen-
tationslinjer vid vertikala avtal. Den ena argumentationslinjen är forma-
listisk och betecknas som freedom of action-doktrinen. Den andra formen
av argumentation lägger tonvikt vid ”the legal and economic context”.152

149 U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388 U.S. 365 (1967).
150 Se Fejø, Monopolret og marked s. 275 med vidare hänvisningar not 63.
151 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
152 Om de båda argumentationstyperna se t.ex. Wetter m.fl., Konkurrenslagen – en
handbok, s. 362 ff., 372 f.
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Avgörandet Consten/Grundig153 innebar historiskt sett att möjligheten
att göra konkurrensrättsliga ingripanden stärktes, samtidigt som avgö-
randet kritiserats för sin formalistiska attityd. EG-domstolen gav i sitt
avgörande uttryck för den uppfattning, som kommit att betecknas som
freedom of action-doktrinen (konkurrensbegränsning föreligger när avtals-
parts kommersiella frihet begränsats).

Det tyska företaget Grundig ingick avtal med det franska företaget Consten.
Consten erhöll ensamrätt att vara återförsäljare för Grundigs radioapparater på
den franska marknaden. Grundig åtog sig att inte sälja på den franska marknaden
och samtidigt förbjöds även Grundigs andra återförsäljare att exportera dit. Con-
sten förbjöds å sin sida att exportera produkterna från Frankrike. Varumärket
GINT uppläts till Consten, vilket sannolikt var i syfte att på varumärkesrättslig
grund förhindra parallellimport till Frankrike. Genom åtgärderna kunde Consten
erhålla absolut territoriellt skydd för den franska marknaden. Consten skulle å
andra sidan svara för marknadsföring och produktservice, samt ålades att
inhandla vissa minimikvantiteter och att inte sälja konkurrerande märken. När
sedan en konkurrent köpte Grundigs radioapparater billigt i Tyskland och sålde
dem i Frankrike, stämdes denne vid fransk domstol för varumärkesintrång. Kon-
kurrenten anmälde avtalet till kommissionen, som menade, att avtalet var kon-
kurrensbegränsande. Kommissionens beslut överklagades till EG-domstolen, som
upprätthöll kommissionens linje.

En av invändningarna från Consten och Grundig var, att art. 81.1 EGF
(dåvarande 85.1) tog sikte på horisontala avtal men inte på vertikala.
Den italienska regeringen uttalade sig i ärendet, instämde i parternas
argumentation och menade att distributionsavtal låg utanför art. 81:s
tillämpningsområde, då parterna inte var ”on a footing equality”. Endast
förbudet i art. 82 (dåvarande art. 86) mot missbruk av dominerande
ställning skulle kunna användas för att angripa den typen av avtal. EG-
domstolen tillbakavisade argumentationen och hävdade, att det inte var
någon skillnad mellan horisontala och vertikala avtal vad gällde tillämp-
ningsområdet för art. 81.1 EGF. Bestämmelsen omfattade alla avtal, som
kunde snedvrida konkurrensen inom marknaden, oavsett om det ingåtts
mellan konkurrenter eller mellan personer, som inte konkurrerade inbördes
utan istället opererade på olika nivåer inom den ekonomiska processen.154

153 Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission,[1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
154 ”Neither the wording of article 85 nor that of article 86 gives any ground for holding
that distinct areas of application are to be assigned to each of the two articles according
to the level in the economy at which the contracting parties operate. Article 85 refers in a
general way to all agreements which distort competition within the common market and
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Domstolen menade, att det inte gick att göra någon skillnad där fördra-
get inte gör det.155 Ett annat argument som framfördes av avtalsparterna
som stöd för det vertikala avtalet var, att det inte fanns anledning att
göra skillnad mellan situationer, där det förelåg ett exklusivt distribu-
tionsavtal mellan en producent och en distributör, och situationer där
producenten själv ombesörjde leverans med hjälp av olika kommersiella
representanter.156 Detta tillbakavisades av EG-domstolen som ”point-
less”, dels därför att lagstiftningen gjorde skillnad mellan de båda situa-
tionerna (de båda situationerna var rättsligt olika),157 dels därför att det i
de båda situationerna förelåg skillnad i säljarens integration i tillverka-
rens organisation och därmed även möjligtvis i effektivitet. Slutsatsen
drogs att ”(i)t does not follow… that the contractual situation based on
an agreement between a manufacturing and a distributing undertaking
is rendered legally acceptable by a simple process of economic analogy”,
som i vilket fall ansågs ofullständig och i strid med förbudet mot kon-
kurrensbegränsande avtal.158 EG-domstolen fann därmed, att det inte
förelåg någon anledning att särskilja vertikala avtal från horisontala vid
den konkurrensrättsliga bedömningen.

Därefter kvarstod frågan, huruvida avtalet skulle anses konkurrensbe-
gränsande eller ej. EG-domstolen menade, att ett avtal, som syftade till
att begränsa konkurrensen mellan distributörerna, skulle vara förbjudet,
även om det ökade konkurrensen mellan tillverkare. De faktiska effekterna
av avtalet behövde enligt fördraget nämligen inte beaktas, om syftet var
att begränsa konkurrensen.159 Domstolen valde här ett formalistiskt

155 Consten/Grundig v. Commission, punkt 339.
156 Exempel på sådana skulle kunna vara kommissionärer och handelsagenter.
157 Argumentet förefaller inte särskilt starkt, med tanke på att nationell lagstiftning inte
hindrar, att en företeelse är konkurrensbegränsande och att EG-rätten därför ingriper.
158 Consten/Grundig v. Commission, punkt 340.
159 Consten/Grundig v. Commission, punkt 342.

does not lay down any distinction between those agreements based on whether they are
made between competitors operating at the same level in the economic process or between
non-competing persons operating at different levels. In principle, no distinction can be
made where the treaty does not make any distinction… Competition may be distorted
within the meaning of article 85 (1) not only by agreements which limit it as between
the parties, but also by agreements which prevent or restrict the competition which
might take place between one of them and third parties. For this purpose, it is irrelevant
whether the parties to the agreement are or are not on a footing equality as regards their
position and function in the economy”, Consten/Grundig v. Commission, punkt 339.
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synsätt, där mellanmärkeskonkurrensen inte behövdes beaktas, om
inommärkeskonkurrensen begränsades genom avtalet. Detta ansågs vara
fallet,160 varmed avtalet ansågs konkurrensbegränsande.

Freedom of action-doktrinen bekräftades senare i några avgöranden.
Den åberopades av EG-domstolen i såväl avgörandena Hasselblad v.
Commission161 och BMW v. ALD162 som skäl för att de aktuella avtalen
skulle anses konkurrensbegränsande. Även i fallet Javico163 bekräftades
freedom of action-doktrinen, även om denna inte här låg till grund för
EG-domstolens avgörande.164 Freedom of action-doktrinen har även i
hög grad utnyttjats i kommissionens praxis.165 

Det finns även avgöranden där EG-domstolen inte har en formalistisk
utgångspunkt, utan istället betonar avtalets ekonomiska och rättsliga
kontext, ”the economic and legal context”. I Brasserie de Haecht (1967)166

prövade den belgiska nationella domstolen ett exklusivt inköpsavtal mel-
lan ett bryggeri och dess leverantör. Fråga om konkurrensrättslig tillåtlig-
het ställdes till EG-domstolen, som uttalade att exklusiva inköpsavtal
inte var konkurrensbegränsande ”by their very nature”. För att avgöra
den eventuella tillåtligheten var det nödvändigt att ta i beräkningen ”the

160  Domstolen menade, att avtalet skapade ett absolut områdesskydd för Constens pro-
dukter, att det i Frankrike registrerade varumärket syftade till att utöka skyddet mot
parallellimport och att den franska marknaden härmed isolerades. Domstolen pekade
även på att avtalet gällde varor av ett mycket spritt märke (mål 56 & 58/64, Consten SA
and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966] ECR 299 (= [1966] CMLR 418)).
161  I rättsfallet Hasselblad v. Commission ingrep kommissionen mot klausuler i Hassel-
blads återförsäljaravtal för sina kameror. Klausulerna ansågs strida mot principen om fria
varurörelser och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Målet kom upp i EG-dom-
stolen, som bl.a. slog fast, att ett förbud för återförsäljare att leverera kameror till andra
försäljare utan Hasselblads tillstånd var konkurrensbegränsande. Detta motiverades med att
det ”restricts competition because it seriously impedes the economic freedom of authorized
dealers and makes them wholly dependent.” Se Hasselblad v. Commission, mål 86/82,
[1984] ECR 883 (= [1984] 1 CMLR 559), punkt 42.
162  I BMW v. ALD ansågs absolut territoriellt skydd föreligga. Detta åberopades tillsam-
mans med det faktum att ”the agreement reduces each dealer’s freedom of commercial
action” som skäl för EG-domstolen att anse ett återförsäljaravtal konkurrensbegränsande,
se mål C-70/93, BMW v. ALD, [1995] ECR I-3439 (= [1996] 4 CMLR 478),
punkt 19, 21.
163  Mål C-306/96, Javico International and Javico AG v Yves Saint Laurent Parfums SA,
[1998] ECR I-1983 (= [1998] 5 CMLR 172).
164  Se vidare nedan.
165  Se t.ex. uttalanden i kommissionens konkurrensrapporter.
166  Mål 23/67, Brasserie de Haecht v. Wilkin, [1967] ECR 407 (= [1968] CMLR 26).
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economic context and the whole market”, vilket i detta fall innebar, att
man skulle beakta det faktum, att det fanns ett stort antal kontrakt av
samma typ mellan ett litet antal bryggerier och ett stort antal återförsäl-
jare.167 Man skulle beakta effekterna av avtalen och ta hänsyn till den
kontext där de förekom, d.v.s. ”the economic and legal context of such
agreements”, och beakta deras kumulativa effekt på konkurrensen.168

Argumentationsmetoden från Brasserie de Haecht återkom i en rad
avgöranden från EG-domstolen under 1990-talet i avgöranden som
Delimitis v. Henninger Bräu (1991)169, Almelo (1994)170 och Javico
(1998)171.

167  Brasserie de Haecht punkt 414.
168  Brasserie de Haecht punkt 415.
169  I avgörandet Delimitis v. Henninger Bräu (1991) ställdes frågan huruvida ett distribu-
tionsavtal rörande ölförsäljning var förenligt med EG:s konkurrensregler. Om avtalet inte
hade till syfte att begränsa konkurrensen, var det nödvändigt att pröva dess effekter på
konkurrensen, mål C-234/89, Delimitis (Stergios) v. Henninger Bräu, [1991] ECR I-935
(= [1992] 5 CMLR 210) punkt 13. EG-domstolen menade, med hänvisning till uttalan-
det i Brasserie de Haecht, att hänsyn skulle tas till den kumulativa effekten av att det
förekom flera, liknande, avtal (Delimitis punkt 14–15). Vid prövning av ”the economic
and legal context” skulle hänsyn tas till möjligheten, att avtalen skapade inträdeshinder
på den relevanta marknaden och att de kunde leda till att marknaden isolerades (Delimitis
punkt 27, 24, 26).
170  Även i Almelo (1994) argumenterade EG-domstolen utifrån den ekonomiska och
rättsliga kontexten, mål C-393/92, [1994] ECR I-1477. Frågan gällde den konkurrens-
rättsliga tillåtligheten av distributionsavtal för elförsörjning. Den ekonomiska och rätts-
liga kontexten fick här en annan betydelse än i de tidigare fallen. EG-domstolen slog fast,
att avtalet stred mot förbudet mot konkurrensbegränsningar (Almelo punkt 36). Här
tillämpades resonemanget om den ekonomiska och rättsliga kontexten på ett annat
rekvisit, nämligen kravet på att avtalet ska ha en märkbar effekt på handeln mellan med-
lemsstaterna (Almelo punkt 37). Rekvisitet ansågs uppfyllt, eftersom den kumulativa
effekten av avtalen var att den nationella marknaden styckades av (Almelo punkt 39).
171  I Javico (1998) prövades, huruvida ett distributionsavtal med territoriella begräns-
ningar, som gällde områden utanför EU, kunde anses konkurrensbegränsande. EG-dom-
stolen bekräftade tidigare uttalanden, att ett avtal som förbjöd en återförsäljare att sälja
till kunder utanför det egna territoriet var konkurrensbegränsande. Ett sådant avtal avsåg
att beröva återförsäljaren dennes ”commercial freedom”. Domstolen bekräftade därmed
freedom of action-doktrinen och hänvisade även till tidigare domstolsavgöranden, där
doktrinen tillämpats (Javico punkt 13). Eftersom de avtalade konkurrensbegränsning-
arna inte gällde territorier inom EU, kunde de dock inte anses ha till syfte att begränsa
konkurrensen i den gemensamma marknaden (Javico punkt 15–21). Därför återstod att



149

3.3.1.5.2 SENARE REGLERING AV VERTIKALA AVTAL

Vertikala avtal reglerades tidigare i en rad olika gruppundantag från
kommissionen. Genom VertikalF kom de olika formerna av vertikala
avtal att falla under samma reglering. Den nya förordningen innehåller
viktiga skillnader i förhållande till vad som tidigare gällt. Det tidigare
systemet med tillåtna respektive otillåtna klausuler (vita och svarta listan)
avskaffades. Istället ansågs alla klausuler, med undantag för särskilt skad-
liga, undantagna så länge parternas marknadsandelar låg under tröskel-
värdena. Passerades dessa skulle en individuell prövning göras. Särskilt
skadliga klausuler skulle som tidigare alltid anses förbjudna. Under till-
komstprocessen för förordningen publicerades två dokument med utta-
landen av intresse, Grönboken172 och Uppföljning av Grönboken. Det
är även av intresse att studera uttalanden i Riktlinjerna till förordningen.

I Grönboken uttalas, att samförståndet ökat mellan ekonomer angå-
ende de vertikala begränsningarna: ”Vertikala begränsningar anses inte
längre vara antingen suspekta eller konkurrensfrämjande i sig själva.
Ekonomerna är mindre benägna att göra generella uttalanden. De för-
litar sig hellre på en analys av fakta i det aktuella fallet.” Det viktiga är
alltså att se till omständigheterna i det enskilda fallet. För att kunna
bedöma de vertikala begränsningarna anges marknadsstrukturen vara av
mycket stor betydelse. Ju mer omfattande mellanmärkeskonkurrensen
är, desto större är möjligheterna, att de konkurrensbefrämjande effek-
terna överväger eventuellt konkurrensbegränsande effekter. Dessa upp-
träder sannolikt endast där mellanmärkeskonkurrensen är svag och där
det finns inträdeshinder på produktions- eller distributionsnivån. Man
erkänner även att avtal inom distributionskedjan minskar transaktions-
kostnader och kan möjliggöra ökad effektivitet inom distributionen. Å
andra sidan kan vertikala begränsningar skapa inträdeshinder eller ytter-
ligare minska horisontal konkurrens inom oligopolistiska marknader.173

Slutsatser som dras är, att individuella klausuler inte kan anses ha negativ
eller positiv effekt per se på konkurrensen, att kombinationer av olika
vertikala begränsningar inte nödvändigtvis ökar sannolikheten för att ett

172 För diskussion och översikt över Grönboken se Lidgard, ”Begränsar distributionssam-
verkan konkurrensen? Grönbok för EU”, SvJT 1997 s. 619 ff.
173  Grönboken, Sammanfattning och kommentarer, punkt 10.

pröva, om effekterna av avtalet skulle anses konkurrensbegränsande. Här skulle den eko-
nomiska och rättsliga kontexten beaktas (Javico punkt 22), varvid det var nödvändigt att
undersöka marknadsstrukturen (Javico punkt 23).
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konkurrensbegränsande slutresultat följer, att analysen skall koncentrera
sig på marknaden snarare än på avtalets form, att det skall särskilt beak-
tas om de vertikala begränsningarna skyddar investeringar (dock med
begränsning i tiden av fördelaktig behandling av sådan vertikal begräns-
ning) och att produkternas natur, behovet av tjänster och investeringar
för att genomföra effektiv distribution samt konsumenternas behov av
kunskap är viktiga faktorer för att mäta effekterna av vertikala begräns-
ningar.174 De positiva ekonomiska effekterna består i parternas möjlighet
att förbättra samordning och ekonomisk effektivitet,175 medan de nega-
tiva består i olika konkurrensbegränsande effekter.176

Kommissionens strikta uppfattning om vissa typer av vertikala
begränsningar som prisbindning och, vilket är av särskilt intresse här,
territoriella begränsningar bibehålls. De territoriella begränsningarna får
inte försvåra parallellimport. Är så fallet, bör de anses som konkurrens-
begränsande, oavsett vad en analys av marknaden skulle visa, och kom-
mer sannolikt heller inte att kunna undantas.177

I Uppföljning till Grönboken anges olika nackdelar med den
tidigare regleringen. Gruppundantagen ansågs vara alltför formalis-
tiska och kunde ge upphov till en tvångströjeeffekt. Det fanns risk att
avtal, som i själva verket var skadliga, erhöll undantag. Regleringen
ansågs heller inte täcka tillräckligt många vertikala avtal.178 Vertikala

174  Grönboken, Sammanfattning och kommentarer, punkt 12.
175  Se Grönboken punkt 57–59. De positiva effekterna består i vinster genom samord-
ning vid prissättning (om bl.a. priserna hålls nere), samordning för tillhandahållande av
tjänster, motverkan av avsättningsproblem (kundinformation gynnar även konkurrenter)
och motverkan av snålskjutsproblem (att åka snålskjuts på konkurrenters marknads-
föringsinsatser). 
176  Se Grönboken punkt 60–64. Konkurrensen anges kunna begränsas på olika sätt, ver-
tikala avtal kan underlätta samverkan i distributions- och tillverkningskarteller, skapa
möjligheter att avskärma marknader genom inträdeshinder och kan försvaga konkurren-
sen mellan producenter.
177  Grönboken, punkt 276: ”Principen att prisbindning och hinder för parallellhandel
skall behandlas som allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna gäller även fortsätt-
ningsvis. Det föreslås, att de behandlas som i sig stridande mot artikel [81.1] i den
utsträckning som avtalet, det samordnade förfarandet eller beslutet ifråga kan påverka
handeln mellan medlemsstaterna. Det är helller inte troligt att de beviljas undantag
enligt artikel [81.3].”
178  Uppföljning av Grönboken s. 3.
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avtal konstaterades resultera i såväl negativa179  som positiva effekter.180

I Riktlinjerna till VertikalF uttalas, att ”(i) fråga om de flesta vertikala
begränsningar kan konkurrensproblem uppstå endast om konkurrensen
mellan varumärken är otillräcklig, det vill säga om det finns en viss grad
av marknadsinflytande på leverantörs- eller köparnivå eller på båda dessa
nivåer” (punkt 6). För att vertikala begränsningar skall kunna vara kon-
kurrensbegränsande, måste alltså marknadsmakt föreligga.

3.3.1.5.3 TEKNIKF
Avtalsrestriktioner mellan parter i vertikala led motsvarar restriktioner i
ett licensavtal mellan parter, som inte är konkurrenter. I kommissionens
Utvärderingsrapport avseende GTeknikF framhölls behovet av att göra
en distinktion mellan avtal mellan parter, som är konkurrenter, och parter,
som inte är konkurrenter.181 I rapporten diskuterades också vilka utgångs-
punkter, som var relevanta för en sådan distinktion.182

I Riktlinjerna till TeknikF uttalas, att ”(i) allmänhet utgör avtal mel-
lan konkurrenter en större risk för konkurrensen än avtal mellan icke-
konkurrenter. Konkurrens mellan företag som använder samma teknik
(konkurrens inom en teknik mellan licenstagare) utgör emellertid ett
viktigt komplement till konkurrens mellan företag som använder kon-
kurrerande tekniker (konkurrens mellan tekniker)” (punkt 26). Restrik-
tioner mellan parter, som inte konkurrerar, kan alltså tillåtas i en större
utsträckning, samtidigt som det å andra sidan finns anledning att upp-
muntra konkurrensen inom ett licensnätverk. Inte bara mellanmärkes-
konkurrens utan även inommärkeskonkurrens anses alltså nödvändig.

I regleringen i TeknikF görs alltså en central skillnad mellan avtal,
som ingås mellan parter, som är konkurrenter respektive inte är det. Om
avtalet ingås mellan icke-konkurrenter, har det motsvarande effekter som
vertikala restriktioner. Det är därför av stor vikt att avgöra, huruvida två
företag, som ingått licensavtal, skall anses vara konkurrenter eller ej. I

179  Uppföljning av Grönboken s. 15 ff. De negativa effekterna var utestängning av kon-
kurrenter, försämrade villkor för konsumenter, ökad möjlighet till konkurrensbegrän-
sande samverkan och hinder för integration.
180  Uppföljning av Grönboken s. 19 ff. De positiva effekterna var möjlighet att undvika
snålskjutsproblem (free-riding), hållhakeproblem (hold-up: part som genomför investering
kommer därigenom i underläge i förhållande till den andra parten) och dubbelmarginali-
seringseffekter (priset på slutprodukten blir för högt p.g.a. monopolistiska prispåslag i de
vertikala leden, se avsnitt 11.3.4.1 samt 6.3.2.4).
181  Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 183–185.
182  Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 125–126.
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art. 1.j.i, ii definieras ”konkurrerande företag”. Definitionen avser ”före-
tag som konkurrerar på den relevanta teknikmarknaden eller relevanta
produktmarknaden”. Företag anses konkurrera på den relevanta teknik-
marknaden, om de ”beviljar licenser för konkurrerande teknik utan att
inkräkta på varandras immateriella rättigheter”, och de är under sådana
omständigheter faktiska konkurrenter på teknikmarknaden (art. 1.j.i).
Företagen anses vara konkurrenter på den relevanta produktmarknaden,
om de ”båda är verksamma på de relevanta produktmarknader och geo-
grafiska marknader där avtalsprodukterna säljs utan att inkräkta på var-
andras immateriella rättigheter”, och de är då faktiska konkurrenter. De
kan också vara potentiella konkurrenter, om de på motsvarande sätt kan
komma att konkurrera ”om de har realistiska förutsättningar att göra de
nödvändiga ytterligare investeringarna eller betala andra omställnings-
kostnader som är nödvändiga” (se art. 1.j.ii). Genom att begreppet
”potentiella konkurrenter” införs, ökar området för en mer restriktiv
behandling av avtalsbegränsningar i licensavtalet, och det kan råda viss
osäkerhet, huruvida avtalsparter skall anses som konkurrenter eller inte. I
Riktlinjerna beskrivs ytterligare, hur det skall avgöras huruvida avtalspar-
ter är faktiska konkurrenter eller potentiella konkurrenter.183

För att avtalsparterna skall anses vara konkurrenter på produktmark-
naden krävs vidare, att de skulle haft konkurrerande verksamhet utan att
licensavtal ingåtts (art. 1.j.ii).

Om avtalsparterna anses vara konkurrenter eller ej har två centrala
effekter på tillämpningen av TeknikF. Dels sjunker tröskelvärdena för att
erhålla generellt undantag för licensavtalet. Tröskelvärdet ligger på 30 %
enskilt för parter, som inte är konkurrenter (art. 3.3), och på 20 % till-
sammans för parter, som konkurrerar med varandra. Dels påverkas tillåt-
ligheten av olika avtalsbegränsningar. I listan över förbjudna klausuler i
art. 4 görs en viktig skillnad mellan om de ingåtts mellan konkurrenter
eller ej.

3.3.2 Betydelsen av marknadens struktur

3.3.2.1 Effekten av marknadens struktur på konkurrensen
Vilken effekten av olika avtalsbegränsningar blir på konkurrensen beror i
mycket stor utsträckning på marknadens struktur. En avtalad konkur-
rensbegränsning mellan två mindre aktörer på en konkurrensmässig

183  Riktlinjer punkt 26–33.
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marknad får normalt begränsade effekter. För att bedöma effekten av
vertikala begränsningar är det alltså viktigt att analysera marknadens
struktur.

För att kunna analysera marknadsstrukturen måste först den relevanta
marknaden definieras. Marknaden utgör en grupp av köpare och säljare,
som utbyter varor, som i hög utsträckning är utbytbara, substituerbara.
Den relevanta marknaden utgörs dels av den geografiska marknaden,
dels av produktmarknaden. Den geografiska marknaden sätter, som
framgår av begreppet, geografiska gränser för vilka varor som kan kon-
kurrera med varandra. Produktmarknaden begränsar de konkurrerande
varorna genom deras substituerbarhet. Frågan här är om en kund i hög
utsträckning är villig att byta ut viss vara mot en annan vid inköp. För
att bestämma marknaden använder sig ekonomer av olika metoder och
bevisföring.184 Sedan marknaden bestämts, går det att bedöma frågor om
marknadskoncentration, om något företag innehar dominans på mark-
naden osv.

Den skadliga effekten av hög marknadskoncentration beror i stor
utsträckning på hur svårt det är för en ny konkurrent att etablera sig på
marknaden, d.v.s. hur höga inträdeshinder, entry-barriers, som föreligger.
Är det lätt för en ny konkurrent att börja sälja varor på en marknad, är
det i praktiken inte möjligt för ett företag med ensamposition att göra
några långsiktiga monopolistiska vinster. Ett problem med vertikala avtal
är, att dessa kan bidra till att skapa inträdeshinder. Föreligger ett licens-
avtal, kan detta ytterligare bidra till att höja inträdeshinder till viss mark-
nad, eftersom redan ett patent eller varumärke (effektivt utnyttjat med
reklam etc) som sådant kan utgöra ett inträdeshinder.

En annan viktig frågeställning är, i vilken utsträckning inommärkes-
konkurrensen respektive mellanmärkeskonkurrensen påverkas av avtals-
klausulen. Begreppen inommärkeskonkurrens respektive mellanmärkes-
konkurrens avser att skilja mellan de två olika former av konkurrens,
som en återförsäljare eller licenstagare typiskt sett kan vara utsatt för.

184  Se t.ex. Shepherd, The Economics of Industrial Organization s. 55. En teknisk
metod, som kan användas för att ta reda på om två varor är substituerbara, är att ta reda
på om den s.k. korselasticiteten är hög. Metoden jämför om en prisförändring i vara 1
resulterar i en stor förändring i kvantitet av vara 2 (korselasticitet = % förändring av
kvantitet av vara 2 / % förändring i pris hos vara 1). Är så fallet, föreligger substituerbar-
het. Naturligtvis kan metoden i praktiken vara svår att tillämpa, särskilt som den innebär
att endast två varor jämförs åt gången. 
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Inommärkeskonkurrens avser den situation, då återförsäljaren är utsatt
för konkurrens av andra återförsäljare, som saluför samma produkt. Mel-
lanmärkeskonkurrens avser istället den konkurrens, som återförsäljaren
är utsatt för i förhållande till andra säljare med konkurrerande produk-
ter.185 Inommärkeskonkurrensen respektive mellanmärkeskonkurrensen
kan givetvis variera starkt från marknad till marknad. Mellanmärkeskon-
kurrensen blir liten, om det säljs en produkt, för vilken nära substitut
saknas samtidigt som marknaden skyddas av höga inträdeshinder.186

Beroende på hur marknaden ser ut, kan det vara önskvärt att i vissa fall
stärka inommärkeskonkurrensen och i vissa fall mellanmärkeskonkur-
rensen.187 Om ett märke har en liten marknadsandel, kan mellanmärkes-
konkurrensen vara tillräcklig för att kontrollera prisnivån. Likaså kan en
fallande marknadsandel indikera ett minskat behov av inommärkeskon-
kurrens. Och en starkt fluktuerande marknadsandel tyder på god mel-
lanmärkeskonkurrens. En stor marknadsandel ökar å andra sidan beho-
vet av skärpt inommärkeskonkurrens. Här finns dock ingen fast regel för
när marknadsandelen blir så stor, att vertikala begränsningar blir skad-
liga. Skulle t.ex. ett varumärke, där säljaren och producenten har avtalat
om att verka på olika territorier, stå för en liten marknadsandel, är det
inte lika sannolikt att de avtalade begränsningarna har negativa effekter
på den övergripande konkurrensen på marknaden, som om märket haft
en stor marknadsandel. Har varumärket en liten marknadsandel, ökar
mellanmärkeskonkurrensen i betydelse. Förekomst av marknadsmakt är
alltså av betydelse för bedömningen hur skadlig en avtalsklausul är som
begränsar inommärkeskonkurrensen, särskilt som en sådan begränsning
även kan leda till förstärkning av mellanmärkeskonkurrensen. 

Innehav av immateriella rättigheter kan bidra till ökad marknadsmakt,
liksom motsvarande innehav av upplåtna exklusiva rättigheter. Själva
innehavet av en immaterialrätt resulterar givetvis i sig inte i marknads-
makt.

185  Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”,
JT 94–95 s. 60.
186  Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 9.
187  Pehrson ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”,
JT 94–94 s. 61.
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3.3.2.2 Betydelsen av marknadsmakt i TeknikF
Inom EG-rätten har marknadsmakt tidigare haft betydelse för främst två
situationer. Den har påverkat rättstillämpningen, när marknadsmakten
antingen varit mycket svag eller mycket stark. Med hjälp av de minimis-
regeln undgår små företag helt EG-rättens konkurrensreglering. Särskilt
viktigt har det dock varit att fastställa marknadsmakt för stora företag,
eftersom dominanskriteriet är en förutsättning för att art. 82 skall kunna
tillämpas.

En nyhet i VertikalF är införandet av marknadströsklar i gruppundan-
tag. Företag, som inte passerat marknadströsklarna, erhåller undantag
för klausuler, om dessa inte anses kvalificerat problematiska. 

TeknikF följer det införda mönstret från VertikalF att använda mark-
nadströsklar. Om parternas marknadsandelar inte överstiger vissa vär-
den, undantas eventuellt konkurrensbegränsande klausuler i avtalet
enligt art. 81.3, såvida det inte är fråga om särskilt allvarliga begräns-
ningar. Enligt TeknikF art. 3.1 gäller undantaget ”(o)m de företag som
är parter i avtalet är konkurrerande företag… på det villkoret att parter-
nas sammanlagda marknadsandel inte överstiger 20 % på den berörda
relevanta teknik- och produktmarknaden.” Enligt art. 3.2 gäller undan-
taget ”(o)m de företag som är parter i avtalet inte är konkurrerande före-
tag… på det villkoret att parternas respektive marknadsandel inte över-
stiger 30 % på den berörda relevanta teknik- och produktmarknaden.”
Hur den relevanta marknaden definieras ”beskrivs i tillkännagivandet
om definitionen av relevant marknad” (Riktlinjer punkt 19).

Marknadsandelarna måste alltså vid tillämpning av TeknikF prövas
avseende såväl produktmarknad som teknikmarknad. ”Teknikmarknaden
består av den licensierade tekniken och dess substitut” (Riktlinjer
punkt 22). På teknikmarknaden ”fastställs marknadsandelen… på
grundval av i vilken omfattning den licensierade tekniken används på de
relevanta produktmarknaderna. En licensgivares marknadsandel på den
relevanta teknikmarknaden skall vara den sammanlagda marknadsande-
len på den relevanta produktmarknaden för de avtalsprodukter som pro-
duceras av licensgivaren och dennes licenstagare” (TeknikF art. 3.3).
”(E)tt sätt att beräkna marknadsandelarna [är] att utgå från varje tekniks
andel av de totala intäkterna från licensavgifter… Ett annat tillväga-
gångssätt… är att beräkna marknadsandelarna på teknikmarknaden med
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utgångspunkt från försäljningen av de produkter som innehåller den
licensierade tekniken på produktmarknaderna i efterföljande led” (Rikt-
linjer punkt 23). Den förstnämnda metoden anges ofta vara opraktisk
med hänsyn till att det kan saknas klara uppgifter om licensavgifter,
medan den andra anses vara en god indikator.

3.4 Den fortsatta framställningen

3.4.1 De olika klausultyperna
I föreliggande framställning kommer ett antal klausuler, som är av sär-
skild vikt i licensavtalet, att analyseras. De avtalade konkurrensbegräns-
ningarna kan ha olika relation till det immateriella avtalsobjektet. I vissa
fall är det fråga om konkurrensbegränsningar, där avtalsparts rätt att
utnyttja de befogenheter, som normalt ligger inom immaterialrättens ram,
begränsas. Licenstagaren får inte agera på visst territorium, får bara till-
verka eller sälja produkter inom visst användningsområde eller till sär-
skilda kundgrupper, eller också kan dennes rätt att tillverka eller sälja
bestämmas till viss kvantitet. Andra konkurrensbegränsningar kan for-
mellt ligga utanför immaterialrättens ramar men ha en nära anknytning,
genom att de syftar till att bevara värdet av den immateriella rättigheten
eller åtminstone ingåtts för att möjliggöra exploatering av immaterialrätten.
Det går inte att generellt avgöra vilka klausuler, som i det enskilda fallet
är motiverade med dessa hänsynstaganden, men ett antal klausuler kan
ofta ha skrivits i ett sådant syfte. Till dessa hör konkurrensklausuler, kopp-
lingsförbehåll, grant back och icke angreppsklausuler. Konkurrensbegräns-
ningar kan också mer löst anknyta till immaterialrätten eller direkt gå
utöver de intressen, som immaterialrätten vill skydda. Avtal om bestämd
prissättning på slutprodukter har varit särskilt kontroversiella ur konkurrens-
rättslig synpunkt.

Till ett licensavtal hör oftast bestämmelser om ersättning från licensta-
garen till licensgivaren. Royaltyklausuler är av mycket olika slag och kom-
mer inte att behandlas separat i framställningen. När de får konkurrens-
begränsande effekter, som motsvaras av andra klausultyper, kommer de
att behandlas löpande i framställningen. En översikt över olika royalty-
klausuler kommer dock att ges nedan.
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3.4.2 Royaltyklausuler
Royaltybestämmelser i licensavtal kan ge upphov till olika former av
konkurrensrättsliga problem. Royaltyklausuler kan möjliggöra prisstyrning,
så att licensgivaren kan påverka prissättningen på de slutprodukter, som
licenstagarna erbjuder marknaden. Royaltyklausuler kan också utformas
så, att de kan anses utvidga den skyddade position, som immaterialrättsin-
nehavaren åtnjuter genom t.ex. sitt patent. Slutligen kan royaltyklausu-
lerna utgöra missbruk av immaterialrättsinnehavarens dominerande ställ-
ning gentemot licenstagaren.

Om inte ersättning betalas av licenstagaren i en fixerad klumpsumma,
finns i princip alltid risk för att denna kan utgöra ett instrument för pris-
styrning. Den vanligaste formen av royaltybetalningar, löpande royaltyav-
gifter, kan vara ett led i illegal prisstyrning i det extremfall att licensavta-
let helt saknar kommersiellt värde och egentligen endast är en täckman-
tel för en kartell. Vid löpande royaltyavgifter blir licenstagaren
betalningsskyldig för varje producerad eller såld enhet. Eftersom royalty-
avgiften direkt påverkar marginalkostnaden för produkten, har den
också effekt på försäljningspriset. Ett annat sätt att beräkna royaltykravet
är att utgå från den totala försäljningssumman (total sales). Licenstagaren
blir därmed i princip betalningsskyldig, även om han använder egen tek-
nik vid produktion av varor. Skyldigheten att betala royalty kan här
användas för att koordinera avtalsparternas prissättning, vilket särskilt
uppmärksammats i Riktlinjerna till TeknikF.188 Ett annat problem med
denna beräkningsform för royalty är, att den kan resultera i utestäng-
ningseffekter, på motsvarande sätt som vid användandet av konkurrens-
klausuler. Detta kommer att utvecklas ytterligare nedan.

Även andra överenskommelser om royaltybetalningar kan användas
som instrument för att styra licenstagarens marknadsaktivitet. Bestäm-
melser om stegrad royaltyavgift vid produktion/försäljning ovanför viss
kvantitet kan ha motsvarande funktion som en s.k. kvantitetsklausul, där
licenstagaren åläggs att inte sälja/producera mer än viss bestämd kvanti-
tet. Genom ekonomiska incitament kan licensgivaren här påverka licens-
tagaren i samma riktning som om det förelåg ett bestämt förbud.189

En annan grupp av royaltybestämmelser, som kan anses problematiska,
har den gemensamma nämnaren att de utvidgar immaterialrättsinne-

188  Se kapitlet om prisfixering, avsnitt 11.2.1.3. 
189  Se kapitlet om kvantitetsbegränsningar, avsnitt 6.2.1.1.2.
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havarens skyddade position. T.ex. kan såväl patentets bredd som längd tänkas
utökas. Avvägningen i det immaterialrättsliga systemet kan då förskjutas.

Vid s.k. post-term royalties eller post-expiration royalties åläggs licens-
tagaren att fortsätta betala royaltyavgifter, efter att patentets giltighetstid
löpt ut. Förfarandet kan uppfattas som problematiskt ur konkurrens-
rättslig synvinkel om patentets längd därmed anses utökas, om immaterial-
rättsinnehavarens skyddade position utökas genom att patentets giltig-
hetstid förlängs i ekonomiskt hänseende. Klausulen, som numera är
tilllåten enligt EG-rätten, kommer inte att närmare analyseras i kom-
mande avsnitt. Enligt Riktlinjerna till TeknikF ”kan parterna i regel utan
att överträda artikel 81.1 komma överens om att förlänga skyldigheten
att betala licensavgifter utöver giltighetstiden för de licensierade immate-
riella rättigheterna” (punkt 159). Enligt Riktlinjerna räcker det med att
tredje man kan konkurrera med parterna efter giltighetstidens utgång,
för att klausulen inte skall ha ”några märkbara konkurrenshämmande
effekter.”190

190  Den tidigaste uppfattningen inom EG-rätten var, att det var förbjudet att avtala om
betalningsskyldighet för royalty, efter att patentets giltighet löpt ut. I kommissionens
avgörande AOIP/Beyrard, beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de
Précision, [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14), ansågs ett sådant åläggande kon-
kurrensbegränsande, vilket motiverades med att licenstagaren inte hade rätt att säga upp
avtalet. Detta ansågs tynga licenstagarens tillverkningskostnader utan att det gick att eko-
nomiskt rättfärdiga, och försvagade därmed dennes konkurrensmässiga ställning. Enligt
kommissionens avgörande i Boussois/Interpane, beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re,
[1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124) gick det däremot bra att avtala om betalning
av royaltyavgifter efter att hemligt know-how blivit allmänt tillgängligt, när avgifterna
var hänförliga till krav som uppkommit under giltighetstiden. I Ottung v. Klee, mål 320/
85, [1989] ECR 1177, [1990] 4 CMLR 915, tog EG-domstolen ställning till krav på
betalning av royaltyavgifter efter giltighetstiden. Här hade emellertid licenstagaren rätt
att säga upp avtalet. Domstolen menade, att royaltybestämmelsen kunde vara konkur-
rensbegränsande endast om licenstagaren inte hade haft denna möjlighet, eller om avtalet
på annat sätt avsett att begränsa dennes handlingsfrihet. Uppfattningen, att det var för-
bjudet att ålägga licenstagaren krav på royaltybetalningar efter giltighetstidens utgång,
fullföljdes i PatentF. I art. 3.2 svartlistades klausuler, som automatiskt förlängde licensav-
tal efter giltighetstidens utgång, såvida inte parterna årligen kunde säga upp avtalet.
Licenstagaren kunde dock åläggas att betala royalty efter giltighetstidens utgång för
utnyttjande av hemligt know-how. Det var också enligt art. 3.2 möjligt att ålägga licens-
tagaren att betala royalty efter giltighetstidens utgång för sådant utnyttjande av licensen,
som ägt rum då patenten var i kraft. I GTeknikF tillläts krav på royaltybetalning efter
patentets giltighet. Enligt art. 2.1.7.b var gruppundantaget tillämpligt utan hinder av
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Om licenstagaren åläggs att fortsätta att betala royalty efter det att den
upplåtna immaterialrätten ogiltigförklarats, kan detta leda till en incita-
mentsstruktur med motsvarande effekt som föreligger, när avtalet inne-
håller en icke-angreppsklausul. Immaterialrättsinnehavarens skyddade

”(s)kyldigheten för licenstagaren att fortsätta att betala licensavgifter… b) också efter det
att giltighetstiden för det patent som överlåtits [d.v.s. upplåtits] löpt ut för att underlätta
betalningen.” I nuvarande TeknikF anses post term use över huvud taget inte konkurrens-
begränsande. I amerikansk rätt förbjöds royaltybetalningar efter patentets giltighetstid
genom Supreme Court’s avgörande Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964). Tidigare
hade det i praxis varit tillåtet att avtala om sådana (Coch & Chen, ”Specific Practices that
have been Challenged as Misuse” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property
Misuse: Licensing and Litigation s. 46). I Brulotte hade licenstagaren förvärvat en maskin
av licensgivaren och betalade kontinuerligt royalty för användning. Avtalet omfattade
dock även en tidsperiod efter att samtliga patent upphört att gälla. Licenstagaren vägrade
att betala royalty för denna tid. Supreme Court menade, att avtalet i denna del utgjorde
patent misuse. Bestämmelsen, att licenstagaren skulle fortsätta betala royalty, var ”analo-
gous to an effort to enlarge monopoly of the patent by tieing the sale or use of the paten-
ted article to the purchase or use of unpatented ones.” 

Royaltybestämmelsen ansågs alltså i Brulotte utöka patenthavarens monopolistiska
ställning på motsvarande sätt som exempelvis kopplingsförbehåll. Skyldigheten att betala
royalty efter patentets giltighetstid ansågs som misuse enligt patent extension doctrine. Det
finns dock ekonomiska skäl som talar mot ett sådant förbud. Skall licenstagaren åläggas
att betala royalty efter patentets giltighetstid, försämras licensgivarens förhandlingsstyrka
inför avtalets ingående, vilket begränsar möjligheten att kräva höga royaltyavgifter under
patentets giltighetstid (Baxter, ”Legal Restrictions on Exploitation of the Patent Mono-
poly: An Aconomic Analysis”, 76 Yale L.J 1966 s. 267 ff., 328 f., See & Caprio, ”The
Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension”, Utah
L. Rev. 1990 s. 813 ff., 848 f. Krav på royaltybetalning efter patentets giltighetstid kan
fungera som en form av finansiering av licenstagarens skyldigheter. Denne kan sprida
sina betalningar över tiden istället för att t.ex. låna pengar för att betala en engångs-
summa. En totalt sett högre summa av royaltybetalningar som är spridda över tiden, kan
motsvara nuvärdet av en engångsbetalning (se t.ex. Sherry & Teece, ”The Misuse Doc-
trine: An Economic Reassessment” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property
Misuse: Licensing and Litigation s. 137 f., See & Caprio, ”The Trouble with Brulotte:
The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension”, Utah L. Rev. 1990
s. 813 ff., 849 ff.). Efter att patentets giltighetstid upphört, kan dessutom inte längre
patenthavaren utestänga nya aktörer från att konkurrera genom att utnyttja tekniken
(See & Caprio, ”The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Mono-
poly Extension”, Utah L. Rev. 1990 s. 813 ff., 851). 

De sistnämnda ekonomiska resonemangen svarar mot bestämmelser i EG-rätten.
Som tidigare beskrivits tillät GTeknikF royaltykrav avseende upplåtna patent vars giltig-
hetstid löpt ut, om arrangemanget syftade till att underlätta betalningen (art. 2.1.7.b).
Enligt Riktlinjerna till nuvarande TeknikF är sådana royaltykrav normalt sett inte kon-
kurrensbegränsande, eftersom det står andra aktörer fritt att konkurrera (punkt 159). 
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position utökas på så sätt att t.ex. tveksamma patent, som det vore befo-
gat att föra ogiltighetstalan mot, fortsätter att skyddas.191

Immaterialrättens bredd kan tänkas utökas genom att licenstagaren
åläggs att betala royalty även för produkter, som inte omfattas av det
immaterialrättsliga skyddet. Detta problem aktualiseras vid två olika for-
mer av royaltyklausuler. Om underlaget för royaltybetalningar beräknas
på den totala summan av licenstagarens försäljning, s.k. total sales, kan
detta leda till motsvarande utestängningseffekter som när en konkur-
rensklausul infogats i avtalet. Här lönar det sig nämligen inte för licens-
tagaren att utnyttja egen teknik vid produktion, eftersom han blir betal-
ningsskyldig avseende den totala försäljningen, oavsett om egen teknik
eller licensgivarens teknik använts. Licensgivaren kan på detta sätt
minska konkurrensen från rivaliserande teknik.192 Royaltykrav kan även
tänkas utöka immaterialrättens bredd om licenstagaren åläggs att betala
löpande royalty för produkter, som inte omfattas av licensgivarens
patent. Effekten motsvaras av den vid kopplingsförbehåll, där avtalspart
måste acceptera som villkor att förvärva ytterligare en produkt.193

Vissa typer av royaltyklausuler, som inte anknyter till de i undersök-
ningen analyserade klausultyperna, kommer inte att närmare behandlas.
Hit hör royaltyklausuler, som kan utgöra missbruk av dominerande ställ-
ning riktat mot licenstagaren. Royaltyavgifter kan uppfattas som orimligt
höga och kan därmed betraktas som en form av överprissättning.194 Högt
ställda krav på betalningsnivåer för royalty kan även i realiteten utgöra
en form av licensvägran. En annan problematik kan uppkomma, när

191  Se t.ex. Meurer, ”An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, IPLR
1984 s. 121 ff., samt kapitlet om icke-angreppsklausuler, ssk avsnitt 10.3.1.1.
192  Se avsnitt 7.2.1.3.
193  Se EG-domstolens avgörande mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v.
Commission, [1986] ECR 611 (= [1986] 3 CMLR 489) samt diskussion om detta,
avsnitt 8.2.1.2.
194  Om behandling av överprissättning, se Riktlinjer punkt 158. För reglering i ameri-
kansk rätt, se t.ex. Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as
Misuse” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and
Litigation s. 48 f. Överprissättning skulle under vissa omständigheter vara att jämföra
med licensvägran. Om licensvägran, se nedan 3.4.3.1.
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licensgivaren tillämpar olika betalningsvillkor gentemot olika licens-
tagare. Dessa kan därmed drabbas av prisdiskriminering.195

Andra typer av royaltyklausuler, som istället anses mer okontroversiella,
kommer heller inte att analyseras. Det är här fråga om betalningsarrange-
mang, som för klarhets skull vid normgivningen angetts inte vara konkur-
rensbegränsande. Ett exempel är krav på s.k. minimiroyalty, som garante-
rar licensgivaren en minsta royalty oavsett licenstagarens produktion.196

3.4.3 Problem som inte behandlas i framställningen

3.4.3.1 Licensvägran
Ett särskilt problem relaterat till frågekomplexet rörande immaterialrät-
tens förhållande till konkurrensrätten, är möjligheten att med hjälp av
konkurrensrättsliga regler underkänna en immaterialrättshavares vägran
att bevilja licens. Av EG-rättslig praxis, t.ex. EG-domstolens avgörande
Magill och kommissionsbeslutet Microsoft, framgår att licensvägran
under vissa omständigheter kan betraktas som missbruk av dominerande
ställning.197 Problemet, som inte kommer att vidare behandlas här, har

195 Om prisdiskrimineringsproblematik inom EG-rätten se Henriksson, Rätten till priskon-
kurrens – i marknadsdominans s. 515–834. Att prisdiskriminera vid krav på royaltybetalning
kan strida mot såväl art. 81 som art. 82. (Se IGR, XIth Report on Competition Policy
punkt 94, XIVth Report on Competition Policy punkt 92, Re Performing Rights Societies
1984 1 CMLR 308, Tritton, Intellectual Property in Europe s. 688 f.). Att prisdiskrimine-
ring kan utgöra missbruk av dominerande ställning vid krav på royaltybetalningar framgår
av generaladvokatens yttrande i mål C-241 & 242/91 P, Radio Telefis Eireannand Others
v. Commission (Magill), [1995] ECR I-743 (= 4 CMLR 718), se ssk CMLR s. 742 (även
citerad i Lidgard, Licensavtal i EU s. 228 n. 22). Om s.k. discriminatory royalties i ameri-
kansk rätt se Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i ABA
Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 54 ff.,
McCartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing Context” i
ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 89.
196 Syftet med ett sådant royaltykrav är att garantera, att licenstagaren har ett allvarligt
intresse av att exploatera licensen. Enligt punkt 79 i Riktlinjerna till TeknikF utgör inte
minimiroyalty något fastställande av priser.
197 I mål 6 & 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents
Corpn v. Commission (Commercial Solvents), [1974] ECR 223 (= [1974] 1 CMLR 309)
betraktades leveransvägran som missbruk av dominerande ställning. Licensvägran har
sedan behandlats i ett antal avgöranden från EG-domstolen, nämligen mål 238/87,
[Volvo AB v Erik Veng (UK) Ltd, 1988] ECR 6211 (= [1989] 4 CMLR 122), mål T-69,
70, 76–77 & 91/89, Radio Telefis Eireannand Others v. Commission, [1991] ECR
II-485 (= [1991] 4 CMLR 586), mål C-241 & 242/91 P, Radio Telefis Eireannand Others
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tidigare ingående analyserats av Eklöf i doktorsavhandlingen Upphovsrätt
i konkurrens – särskilt om tvångslicensiering. 

3.4.3.2 Patentpooler m.m.
Ett annat problem av intresse, som inte behandlas i framställningen, är
frågan om hur patentpooler med flera olika avtalsparter regleras. Proble-
matiken är ingående och har frångåtts med hänsyn till den omfattning
en utredning av denna skulle kräva. Patentpooler behandlas i Riktlin-
jerna till TeknikF, punkt 210–235. 

3.4.3.3 Klausuler som normalt inte är konkurrensbegränsande
I undersökningen kommer endast klausuler, som typiskt sett är proble-
matiska ur konkurrensrättslig synvinkel, att behandlas. Detta utesluter
inte, att det kan finnas intressanta frågeställningar för andra klausul-
typer. En del klausuler som normalt sett inte är konkurrensbegränsande
kan under särskilda omständigheter snedvrida konkurrensen. T.ex. kan
ett avtal om att en licenstagare skall ha erhållit de bästa villkoren och att
inga framtida upplåtelser får överträffa dessa (most favoured) vara formu-
lerat så att det utesluter ytterligare licenstagare.198 Problem av den här
typer kommer alltså att förbigås, om de inte kommenteras löpande i
anlutning till viss klausultyp.

3.4.3.4 Civilrättsliga effekter
När det föreligger avtal i strid med konkurrensrättsliga regler, medför
detta civilrättsliga konsekvenser av olika slag. En principellt viktig fråge-

198 Se kommissionens uttalande i Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG & Les Etablisse-
ments Luchaire SA, beslut 74/494/EEC, [1975] OJ L222/34 (= [1975] 2 CMLR D40).
Se även Lidgard, Licensavtal i EU s. 226.

v. Commission (Magill), [1995] ECR I-743 (= 4 CMLR 718), mål T-504/93, Tiercé
Ladbroke v. Commission, [1997] ECR II-923 (= [1997] 5 CMLR 309), Oscar Bronner
GmbH & Co KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG
and Others (Oscar Bronner), mål C-7/97, [1998] ECR I-7791 (= [1999] 4 CMLR 112),
mål C-418/01, IMS Health GmbH & Co KG v. NDC Health, [2004] 4 CMLR 1543.
Frågan om licensvägran utgjorde missbruk av dominerande ställning var också en av de
två centrala frågeställningarna (den andra gällde otillåten koppling av Windows Media
Player) i beslut COMP/C-3/37.792, Microsoft, [2004] 4 CMLR 1231. Av betydelse
anses även generaladvokatens uttalande vara i mål C-53/03, Synetairisimos Farma-
kopoion Aitolias & Akernanias (Syfait) and Others v. Glaxosmithkline AEVE (Syfait),
[2005] 5 CMLR 7. För en översikt över nämnda praxis se t.ex. Korah, Intellectual Pro-
perty Rights and the EC Competition Rules s. 136 ff. 
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ställning är hur förhållandet mellan parterna i ett licensavtal skall regle-
ras, om en klausul i avtalet inte kan godtas ur ett konkurrensrättsligt per-
spektiv. Klausulen blir då ogiltig, vilket kan resultera i olika konsekvenser
för avtalet som helhet. Vad som gäller mellan parterna är föremål för reg-
lering i nationell civilrätt. Problemställningen, som är mångfasetterad
och omfattande, skulle kräva en särskild undersökning och kommer inte
att behandlas i framställningen.
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DEL II
KONKURRENSBEGRÄNSANDE 
KLAUSULTYPER
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4. Territoriella begränsningar

4.1 Olika former av territoriella begränsningar

4.1.1 Inledning
I ett licensavtal erhåller ofta licenstagaren ett eget territorium att verka
på. Många gånger kan licenstagarens geografiska ensamposition vara en
nödvändig förutsättning för att denne skall vara beredd att ingå licensav-
talet med de kommersiella risker som följer av verksamheten, göra nöd-
vändiga investeringar och samtidigt betala royaltyavgifter på en nivå som
licensgivaren finner acceptabel. Samtidigt som territoriella begräns-
ningar är ett högst legitimt inslag i bl.a. ett licensavtal, kan de utgöra
effektiva inslag i en kartelliseringsstrategi. Territoriella begränsningar
kan även annars medföra begränsningar av konkurrensen, utan att det
behöver vara den primära avsikten bakom avtalsbegränsningen. Inom
EG-rätten är givetvis marknadsuppdelningar särskilt känsliga med hän-
syn till det bakomliggande integrationsmålet i konkurrensrätten.

Genom territoriella begränsningar delas således den geografiska mark-
naden upp mellan licensgivaren och de olika licenstagarna. Det finns
givetvis olika metoder för att uppnå den effekten, och avtalsbegräns-
ningarna kan indelas i olika grupper beroende på vem av parterna, som
omfattas av olika ålägganden, och beroende på vilka typer av begräns-
ningar som avses.

Om licensgivaren åtar sig att inte konkurrera eller upplåta rättighet till
konkurrenter, föreligger en exklusiv licens. Om licensgivaren inte får upp-
låta konkurrerande licenser men däremot för egen del har rätt att kon-
kurrera, föreligger en enkel licens eller ensamlicens. Åtagande att inte upp-
låta rättigheter kan avse tillverkningsrätter och/eller säljrätter. Som kom-
mer att diskuteras nedan avses med exklusivitet i TeknikF:s mening
exklusiva tillverkningsrätter. På motsvarande sätt betecknas avtalet som
ensamlicens, när licensgivaren förbehållit sig rätten att själv producera
inom området. Om licensgivaren åtar sig att inte sälja till området, anses
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detta med TeknikF:s terminologi vara en form av försäljningsbegräns-
ning.

Om licenstagaren åtar sig att inte exportera produkten till licensgiva-
rens eller andra licenstagares territorium, skapades genom detta med
äldre terminologi ett områdesskydd. I den nuvarande TeknikF betecknas
detta som försäljningsbegränsning. Åläggandet kan vara mer eller mindre
ingående, som där aktiv konkurrens genom marknadsföring och export
till annat territorium förbjuds (förbud mot aktiv försäljning), eller där all
försäljning, även sådan som uppkommer genom en spontan efterfrågan,
förbjuds (förbud mot passiv försäljning).

I fall att licenstagaren och/eller licensgivaren åtagit sig att inte sälja till
tredje man inom det egna området, då denne kan antas parallellimpor-
tera produkten till annat territorium, föreligger enligt EG-rättslig termi-
nologi ett absolut områdesskydd, vilket ansetts särskilt allvarligt. Situatio-
nen täcks givetvis av förbudet mot marknadsuppdelningar i TeknikF
men diskuteras inte närmare i denna. Den var däremot mer utförligt
beskriven i tidigare EG-rättslig reglering (praxis och gruppundantag).
Även vissa andra åtgärder skulle kunna tänkas leda till absolut områdes-
skydd och i lindrigare former kan förstärkt områdesskydd anses före-
ligga.

Kommissionen utgår alltså i Riktlinjerna till den nuvarande TeknikF
från en distinktion mellan exklusiva licenser/ensamlicenser och försäljnings-
begränsningar (se Riktlinjer punkt 161). Detta innebär, att begrepps-
apparaten förändrats i kommissionens språkbruk genom senaste TeknikF
jämfört med tidigare reglering. Det är därför av vikt att undersöka, hur
språkbruket förhåller sig till tidigare definitioner av exklusivitet och
områdesskydd.

Inom EG-rätten uppkommer en särskild problematik, när det inte är
fråga om uppdelning av områden inom EU utan istället territoriella
uppdelningar mellan EU och ett tredje land. Frågeställningen kommer
dock inte att närmare analyseras i framställningen.1

1 Dessa situationer faller utanför tillämpningsområdet för art. 81.1 om avtalet inte i tillräck-
ligt hög utsträckning påverkar samhandeln mellan medlemsstater (samhandelskriteriet).
Om detta är uppfyllt krävs, att det föreligger en påvisbar effekt på konkurrensen, efter-
som ett sådant avtal normalt inte har till syfte att snedvrida konkurrensen inom EU (mål
C-306/96, Javico International and Javico AG v Yves Saint Laurent Parfums SA, [1998]
ECR I-1983 (= [1998] 5 CMLR 172), se även avsnitt 3.3.1.5.1). Problematiken och rele-
vant praxis från kommissionen och EG-domstolen har behandlats utförligt av Lidgard,
”Konkurrensrätt och parallellimport – exportförbudsklausuler”, ERT 2000 s. 260 ff.
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4.1.2 Exklusiva avtal
Begreppet exklusivt licensavtal har fått en delvis förändrad betydelse i
den nuvarande TeknikF jämfört med hur begreppet användes i tidigare
EG-rätt (och i andra rättsordningar). Först kommer därför begreppet
exklusivitet att beskrivas som det ofta använts i licensavtal. Därefter
kommer att pekas på den betydelseskillnad som finns i TeknikF.

En vanlig distinktion för licensavtal (och återförsäljaravtal) är exklu-
siva, enkla och icke-exklusiva avtal.2 Är ett licensavtal exklusivt, åtar sig
licensgivaren dels att inte upplåta konkurrerande licenser inom licensta-
garens tilldelade område, dels att inte själv konkurrera med licenstagaren
inom dennes område. Är ett licensavtal enkelt får heller inte här licensgi-
varen upplåta konkurrerande licenser inom licenstagarens område, men
däremot får licensgivaren själv konkurrera med licenstagaren.3 Är slutli-
gen licensavtalet icke-exklusivt, får licensgivaren både upplåta licenser
till konkurrenter och själv konkurrera med licenstagaren inom dennes
område. Eftersom licensavtalet innehåller både tillverkningsrätt och för-
säljningsrätt följer, att det till skillnad från återförsäljaravtalet kan vara
både delvis exklusivt och delvis icke-exklusivt, t.ex. genom att licenstaga-
ren har en exklusiv tillverkningsrätt men icke-exklusiv försäljningsrätt.4

Den skyddade marknadsposition, som licenstagaren erhåller vid ett
exklusivt licensavtal, kan även komma licensgivaren till godo genom
ökad vilja från licenstagarens sida att investera i produkten, utveckla sär-
skild profil, öka marknadsföringsaktiviteter etc.5 I svenska licensavtal är
det ovanligt med enkla licenser. Medan det i anglosaxisk terminologi är
vanligt att skilja mellan ”exclusive right” och ”sole right”, använder

2  För definitioner av dessa se Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom
EU, EES och Sverige”, JT 94–95 s. 56 ff., 57.
3  I engelsk och amerikansk rätt skiljer man mellan ”exclusive right” och ”sole right”,
beroende på om licensgivaren får konkurrera med licenstagaren eller inte (se Lidgard,
Licensavtal i EU s. 101, 103). Joliet argumenterar för ett avvikande synsätt, han menar
att exklusiviteten bör anses bestå i att licensgivaren åtar sig att inte upplåta fler licenser
för territoriet ifråga, medan förpliktelsen att inte själv konkurrera med licenstagaren bör
betraktas som områdesskydd, se Joliet, ”Territorial and Exclusive Trademark Licensing
Under the EEC Law of Competition”, IIC 1984 s. 21 ff., 26. De olika synsätten kan
bero på skillnader i ländernas lagstiftning. I bl.a. fransk rätt har licensgivaren rätt att
utnyttja ett patent även sedan exklusiv licens upplåtits, så länge annat inte särskilt avta-
lats. Om fransk rätt i detta avseende, se t.ex. Domeij, Patentavtalsrätt s. 75.
4  Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”, JT
94–95 s. 56 ff., 57.
5  A.a. s. 58.



170

svenska licensavtal begreppet ”ensamrätt”, som i regel förutsätter, att
avtalet är exklusivt.6

I Riktlinjerna till TeknikF anses ”(e)n licens… vara exklusiv om licens-
tagaren är den ende som fått tillåtelse att producera med den licensierade
tekniken inom ett visst område. Licensgivaren åtar sig således att inte pro-
ducera själv eller bevilja andra licens att producera inom visst område…
Om licensgivaren endast åtar sig att inte ge tredje man licens att produ-
cera är det fråga om en ensamlicens. Exklusiva licenser och ensamlicenser
åtföljs ofta av försäljningsbegränsningar som begränsar parternas rätt att
sälja produkter som innehåller den licensierade tekniken” (punkt 162,
min kurs.).

Av definitionen följer att med exklusiv licens endast avses exklusiv till-
verkningslicens. De försäljningsbegränsningar, som annars innefattas i
begreppet ”exklusiv licens”, betecknas försäljningsbegränsningar. Begrep-
pet exklusiv licens innefattar här alltså inte exklusiva säljrättigheter. Rätts-
reglernas utformning avviker här från tidigare gällande gruppundantags-
förordningar, som byggde på gängse dikotomi mellan exklusiva licens-
avtal och områdesskydd.7

4.1.3 Försäljningsbegränsningar och områdesskydd
Om ett avtal är exklusivt, enkelt eller icke-exklusivt följer av restriktioner
som ålagts licensgivaren. I TeknikF:s mening avser dessa begränsningar
tillverkningsrestriktioner. Utöver dessa kan licensgivaren åläggas
begränsningar i rätten att sälja produkter, och på motsvarande sätt kan
licenstagarens försäljningsrätt begränsas. Begränsningarna kan avse rela-
tioner mellan såväl licensgivare och licenstagare som olika licenstagare. I
tidigare EG-rättslig terminologi har begreppet områdesskydd använts för
de typer av försäljningsbegränsningar, som ålagts licenstagaren.

Försäljningsbegränsningar kan i vissa fall vara nödvändiga för att ge
parterna tillräckligt skydd inom deras respektive områden. Om t.ex. ett
antal licenstagare skall kunna åtnjuta en verkligt skyddad marknadsposi-
tion inom sina områden, räcker det inte alltid att licensgivaren åtar sig

6  Lidgard, Licensavtal i EU s. 101.
7  I GTeknikF undantogs ”(s)kyldigheten för licensgivaren att inte tillåta andra företag
att utnyttja den licensierade tekniken inom licensområdet” (art. 1.1.1), och ”(s)kyldighe-
ten för licensgivaren att inte själv utnyttja den licensierade tekniken inom licensområdet”
(art. 1.1.2). Med begreppet ”utnyttjande” avsågs såväl tillverkning som aktiv och passiv
försäljning (se art. 10.10).
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att inte upplåta konkurrerande licenser inom visst område eller att själv
producera inom området. T.ex. kan varor, som härrör från en licens-
tagare i Danmark, exporteras och konkurrera i exempelvis Sverige med
produkter, som producerats och sålts av en svensk licenstagare. För att
förstärka licenstagarnas marknadspositioner inom deras respektive områ-
den, krävs därför att licenstagarna själva begränsas i sin handlingsfrihet.

Försäljningsbegränsningar kan vara mer eller mindre omfattande.
Graderna av ingripande karaktär kan variera på en skala från att licensta-
garen endast åläggs att inte vidta särskilda marknadsföringsåtgärder
utanför det egna territoriet (men fortfarande har rätt att exportera pro-
dukter) till att licenstagaren inte får sälja produkter till kunder inom det
egna territoriet, om dessa kan förväntas sälja varorna vidare utanför
området. Det mellanläge, som kanske ligger närmast till hands är, att
licenstagaren åläggs begränsningar i rätten att sälja produkter utanför det
egna området. En distinktion kan här göras mellan förbud mot aktiv för-
säljning, där licenstagaren enligt ovanstående förbjuds att aktivt mark-
nadsföra och exportera produkter till andra territorier, och förbud mot
passiv försäljning, där licenstagaren inte under några omständigheter får
exportera produkter, t.ex. på särskild begäran. 

4.1.3.1 Förbud mot aktiv och passiv försäljning
Begreppet aktiv försäljning i EG-rättslig mening skall förstås som aktiv
marknadsföring, t.ex. genom reklamaktiviteter, eller upprättande av filial
eller lager för distribution.8 Med passiv försäljning avses försäljning, som
inte är resultat av någon aktiv marknadsföring utan istället har sin grund
i en spontan efterfrågan.9 

Ett typiskt exempel på passiv försäljning är, att en köpare i Sverige tar
kontakt med en säljare-licenstagare i Danmark och erhåller produkten
ifråga av denne istället för att köpa produkten av den svenske säljaren-
licenstagaren, eftersom denne är betydligt dyrare. För att den danske säl-
jaren-licenstagaren skall anses sälja passivt till Sverige krävs emellertid,
att leverans sker hit. Skulle den svenske köparen hämta produkten i
Danmark är det inte fråga om passiv försäljning till Sverige, utan istället

8 Begreppen ”aktiv försäljning” och ”passiv försäljning” definieras inte i nuvarande TeknikF.
Innebörden av begreppet ”aktiv försäljning” framgår däremot av GTeknikF art. 1.1.5.
9  Se GTeknikF art. 1.1.6.
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handlar det om ordinär försäljningsverksamhet inom det egna territoriet
för den danske säljaren.10 

4.1.3.2 Direkta och indirekta aktiviteter
Ibland används distinktionen mellan direkta och indirekta aktiviteter för
att skilja mellan de olika former av konkurrerande verksamhet, som kan
tänkas förbjudas i ett licensavtal. Förbud mot direkta aktiviteter omfattar
både förbud för licenstagaren att tillverka eller använda licensen inom
visst område och förbud mot aktiv försäljning inom området. Förbud
mot indirekta aktiviteter omfattar förbud mot passiv försäljning.11

4.1.3.3 Absolut områdesskydd
Kan parterna i avtalet helt avgränsa områdena från konkurrens, beteck-
nas detta som absolut områdesskydd. Begreppet har använts i olika EG-
rättsliga avgöranden för att beteckna ett förfarande som oacceptabelt. I
Consten/Grundig12 ansågs förbud att sälja till parallellimportör resultera i
att ett absolut områdesskydd skulle anses föreligga. I Nungesser13 förelåg
absolut områdesskydd när all konkurrens från licenstagare och parallell-
importörer eliminerades.

4.1.4 Andra avtalsklausuler eller åtgärder som avgränsar områden
Territoriella begränsningar kan förstärkas genom andra avtalsklausuler
eller genom olika praktiska åtgärder mellan parterna. En bestämmelse, som
har nära anknytning till territoriella begränsningar, är när licenstagarens
rätt att upprätta affärslokaler begränsas. Licensgivaren kan bestämma hur

10  Är produkten immaterialrättsligt skyddad, kan det bero på vilken slags immaterialrätt,
som är aktuell, för att inte köparen skall begå intrång. Skyddas produkten endast av ett
varumärke, är förfarandet juridiskt oproblematiskt, eftersom ”(r)ätten till ett varukänne-
tecken… innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett
därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor” (4 § VmL). Skyddas däremot pro-
dukten av ett patent, får produkten inte användas utan patenthavarens samtycke (3 §
1 st. 1 mom. PatL). Detta får emellertid ingen betydelse i vårt exempel, där produkten
köps i ett EU-land och används i ett annat, eftersom EG-konsumtion därmed gäller (se
även 3 § 3 st. 2 mom. PatL om EES-konsumtion).
11  Se Lidgard, Licensavtal i EU s. 105 ff. och 108 ff.
12  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
13  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
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många försäljningsställen som licenstagaren får upprätta, och licensgivaren
kan också begränsa antalet tillåtna affärslokaler. Bestämmelsen är särskilt
vanlig vid franchising. Klausulen kan rent faktiskt påverka licenstagarens
eller franchisetagarens möjligheter att exportera produkten, särskilt när
transportkostnaderna relativt sett är höga.

Andra metoder för att begränsa cirkulationen av varor mellan de olika
territorierna kan vara att begränsa kundkretsen,14 att försvåra parallell-
importörers tillgång till produkten eller att begränsa den tillåtna produ-
cerade kvantiteten,15 så att det inte återstår ett större antal ytterligare
produkter efter att den egna efterfrågan tillgodosetts. Andra metoder är
prisdifferentiering eller begränsning av garantiåtaganden.16

Även vissa praktiska åtgärder kan vidtas för att med hjälp av varumärket
eller annan immaterialrätt stoppa produkt, som exporteras. Dessa god-
känns inte av EG-domstolen, i den utsträckning det påverkar parallell-
importörers möjlighet att sälja produkten. Exempel17 på åtgärder, som
angripits av EG-domstolen, är när produkter förpackats med olika stor-
lekar18 eller när viss produkt sålts under olika namn.19

4.2 Konkurrensrättslig reglering

4.2.1 EG-rättens utveckling

4.2.1.1 Inledning
Förbud mot vissa former av territoriella begränsningar föreligger i EG-
fördraget. Enligt art. 81.1.c) är avtal konkurrensbegränsande särskilt om
de innebär att ”marknader eller inköpskällor delas upp”. En central fråga
är när en sådan uppdelning skall anses ha ägt rum. Enligt en vid tolkning
av bestämmelsen skulle varje form av avtal där avtalspart i framtiden
erhåller ett reserverat område att sälja en produkt av visst märke vara
konkurrensbegränsande. En mer restriktiv tolkning av bestämmelsen

14 Om begränsning av kundkrets se kap. 5.
15 Om kvantitetsklausuler se kap. 6.
16 Se Lidgard, Licensavtal i EU s. 128.
17 Se även a.a. s. 127.
18 Mål 102/77, Hoffman-La Roche v. Centrafarm, [1978] ECR 1139 (= [1978]
3 CMLR 217).
19 Mål 3/78, Centrafarm BV v. American Home Products Corp., [1978] ECR 1823
(= [1979] 1 CMLR 326).
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skulle låta flera avtal falla utanför. T.ex. skulle inte en territoriell begräns-
ning anses falla under ordalydelsen, om den reserverar ett område, där
ännu ingen försäljning ägt rum, och där det därför är nödvändigt med
ekonomiska incitament för att en avtalspart skall våga satsa på mark-
nadsföring inom territoriet ifråga. Under sådana omständigheter utgör
inte avtalet någon försämring av rådande förhållanden.20

Territoriella begränsningar kan förekomma i en rad olika avtalsförhål-
landen. Den typiska situationen, när uppdelning av territorier anses
skadlig, är när det föreligger en kartell med horisontala relationer mellan
parterna. När det är fråga om vertikala förhållanden mellan avtalsparter,
som inte konkurrerar med varandra, är ofta territoriella begränsningar
mer befogade som legitimt instrument i avtalet. Territoriella begräns-
ningar är här vanliga som medel att reglera försäljningen inom ett distri-
butionsavtal. Vid franchising är ofta geografiska uppdelningar av central
betydelse.21

I ett licensavtal kan avtalsparterna stå i ett såväl vertikalt som horison-
talt förhållande till varandra. Inom EG-rätten gjordes tidigare inte någon
större skillnad mellan dessa två situationer, och i en utvärderingsrapport,
som initierades av kommissionen avseende GTeknikF, pekades på behov
av en förändring i detta avseende.22 I den nuvarade TeknikF görs en
grundläggande distinktion mellan licensavtal, som sluts mellan konkur-
renter, och avtal, som sluts mellan parter, som inte står i konkurrensför-
hållande till varandra, vilket har särskilt stor betydelse för regleringen av
territoriella begränsningar.

20  D.v.s. även om klausulen begränsar konkurrensen ex post, innebär det inte någon
marknadsuppdelning ex ante. Om den avtalade territoriella begränsningen är nödvändig
för att avtal skall komma till stånd, tillkommer ingen marknadsuppdelning. Jfr kommissi-
onens formulering av integrationsmålet i Riktlinjerna till VertikalF: ”Företag bör inte
tillåtas att återskapa privata barriärer mellan medlemsstater där statliga barriärer har
avskaffats med framgång” (punkt I.2.7).
21  Konkurrensbegränsningar i franchiseavtal reglerades tidigare i FranchiseF men
behandlas numera i VertikalF (se art. 2.3). Möjligheterna att göra territoriella uppdel-
ningar är desamma som för distributionsavtal. Franchiseavtal, som omfattas av undanta-
get förutsatt att vardera parternas omsättning inte överstiger tröskelvärdet (art. 2.2), får
innehålla territoriella begränsningar i form av förbud mot aktiv försäljning till reserverat
område (art. 4.b). Längre gående begränsningar är förbjudna.
22  Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 183 ff.
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4.2.1.2 Rättspraxis avseende tillämpning av art. 81 vid territoriella 
begränsningar

4.2.1.2.1 KOMMISSIONENS TIDIGA UPPFATTNING BETRÄFFANDE LICENSAVTAL

I början av 60-talet ansåg kommissionen, att exklusiva licensavtal inte
omfattades av konkurrensreglerna, varför det stod parterna fritt att avtala
om territoriella begränsningar. Enligt kommissionens s.k. julbudskap,
1962 års tillkännagivande om patentlicensavtal, ansågs de skyldigheter,
som ålades part i licensavtal, vara ett utnyttjande av de rättigheter, som
omfattades av den immateriella rättigheten, åtminstone så länge som
skyldigheterna byggde på att licensen begränsades i fråga om tillverk-
ning, användning och försäljning.23 

4.2.1.2.2 EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJNING I EG-DOMSTOLENS TIDIGA PRAXIS

Om det vid licensiering stod parterna fritt att avtala om territoriella
begränsningar, kom kommissionen att driva en annan uppfattning, när
det gällde återförsäljaravtal. Ett yttrande från kommissionen och ett icke
beviljat undantag överklagades och resulterade i två avgöranden från
EG-domstolen 1966. De båda fallen, Société La Technique Minière v.
Maschinenbau Ulm24 och Consten/Grundig25, avgjordes nästan samtidigt,
men trots detta var domstolens resonemang mycket olika. I LTM v.
MBU fördes ett ekonomiskt resonemang, medan domstolen i Consten/
Grundig resonerade formalistiskt.26 Ur immaterialrättslig synvinkel bör
noteras att betydelsen av en varumärkesrättighet aktualiserades i Con-
sten/Grundig.

I fallet Société La Technique Minière slogs fast, att en exklusivitetsklausul
i sig inte behöver strida mot art. 81.1. 

Det franska företaget Technique Minière hade åtagit sig att sälja ett antal (37)
entreprenadmaskiner i över två år och hade av sin tyska avtalspart Maschinenbau
Ulm erhållit exklusiv rätt att sälja produkten i Frankrike (samtidigt som Technique
Minière inte fick sälja konkurrerande produkter utan Maschinenbau Ulms till-
stånd27). Efter att en civilrättslig tvist brutit ut mellan parterna hävdade Technique
Minière, att kontraktet stred mot art. 81.1 EGF och därför var ”absolutely

23  [1962] OJ 139, senare upphävd, se [1984] OJ C220/14.
24  Mål 56/65, Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966]
ECR 235 (= [1966] CMLR 357).
25  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
26  Se 3.3.1.5.1 samt nedan.
27  D.v.s. ett s.k. exclusive dealing agreement.
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void”.28 Den franska domstolen begärde ett tolkningsbesked, huruvida en exklu-
siv försäljningsrätt var i konflikt med art. 81.1. I ett yttrande gjorde kommissio-
nen gällande, att ett exklusivt försäljningsavtal automatiskt stred mot art. 81.1,
”automatically applies to this type of agreement”, samtidigt som undantag enligt
art. 81.3 skulle vara möjligt om förutsättningarna var uppfyllda. 

Kommissionens uppfattning, att ett exklusivt återförsäljaravtal automatiskt
var konkurrensbegränsande, tillbakavisades av EG-domstolen. Istället
menade domstolen, att det var nödvändigt att pröva den frågan från fall
till fall. En analys skulle göras av den relevanta marknaden med utgångs-
punkt i varans natur, parternas marknadsandelar, hur konkurrensbegrän-
sande klausulerna var, om varuutbudet var begränsat eller obegränsat med
hänsyn till kvantitet och tidsrymd, om avtalet var ett led i ett större nät-
verk och om parallellimport var möjlig eller förhindrades.29 Som grund
för sitt ställningstagande betonade domstolen, att exklusiva avtal kunde
vara nödvändiga för att penetrera en ny marknad. Visade sig exklusiviteten
i ett sådant fall vara nödvändig, kunde det betvivlas, om det verkligen
förelåg någon begränsning av konkurrensen.30 Den analysmetod, som
domstolen förespråkade, nämligen att pröva om konkurrensbegränsningar
i ett avtal är nödvändiga för att kunna penetrera en ny marknad, kom
senare att betecknas som STM-testet.31

28  En fråga som därigenom kom upp i EG-domstolen var, huruvida ogiltighet enligt
art. 81.2 EGF medförde hela avtalets ogiltighet eller endast den konkurrensbegränsande
klausulen. EG-domstolen slog fast, att det var det sistnämnda som gällde, såvida inte de
konkurrensbegränsande delarna var oskiljbara från hela överenskommelsen.
29  ”Therefore, in order to decide whether an agreement containing a clause ’granting an
exclusive right of sale’ is to be considered as prohibited by reason of nature and quantity,
limited or otherwise, of the products covered by the agreement, the position and impor-
tance of the grantor and the concessionnaire on the market for the products concerned,
the isolated nature of the disputed agreement or, alternatively, its position in a series of
agreements, the severity of the clauses intended to protect the exclusive dealership or,
alternatively, the oppurtunities allowed for other commercial competitiors in the same
products by way of parallell re-exportation and importation.” Punkt 250, mål 56/65,
Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966] ECR 235
(= [1966] CMLR 357).
30  ”In particular it may be doubted whether there is an interference with competition if
the said agreement seems really necessary for the penetration of a new area by an under-
taking.” Punkt 250.
31  Whish, Competition Law s. 266 ff.
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I avgörandet Consten/Grundig v. Commission32 ansågs den territoriella
begränsningen vara konkurrensbegränsande.

I Consten/Grundig v. Commission hade Grundigs franske återförsäljare Consten
åtagit sig att varken direkt eller indirekt leverera till kunder utanför avtalsområdet
och samtidigt erhållit varumärket GINT, sannolikt i syfte att på varumärkesrätts-
lig grund förhindra parallellimport. Kommissionen ansåg, att avtalet mellan
Consten och Grundig stred mot art. 81.1 EGF och vägrade dessutom att bevilja
undantag enligt art. 81.3. Avtalsparterna överklagade till EG-domstolen. 

Avtalsparterna anförde inför EG-domstolen argumentet, att vertikala begräns-
ningar inte kunde anses omfattas av förbudet i art. 81.1 EGF. EG-domstolen till-
bakavisade detta och menade, att det inte fanns anledning att göra skillnad mel-
lan horisontala och vertikala avtal, när det gällde att bedöma omfattningen av
art. 81.1:s tillämpningsområde. 

Avtalsparterna menade att det faktum, att avtalet omfattade en immateriell
rättighet, varumärket GINT, gjorde att EG-rätten inte kunde ingripa jml. art. 30.
Den konkurrensbegränsande effekt, som uppkom, var inte beroende av avtalet
som sådant utan av det varumärke som registrerats i enlighet med fransk lag. 

EG-domstolen ansåg att parterna i sitt avtal hade gått långt i sin strävan att
avgränsa territorierna. Man pekade särskilt på att konkurrensbegränsning-
arna även omfattade indirekta aktiviteter, eftersom Grundig åtagit sig att
inte leverera varor till parallellimportörer. Consten ansågs därigenom ha
erhållit ett absolut områdesskydd. Registreringen av varumärket GINT
bedömdes ha gjorts för att skydda Consten mot ytterligare parallell-
import. Domstolen uttalade, att förbudet mot även indirekta aktivite-
ter33 samt brukande av varumärket GINT skulle göra det ”possible to
charge for products in question prices which are sheltered from all effective
competition” (min kurs.). Domstolen tycks ha menat, att det var viktigt,
att inte inommärkeskonkurrensen begränsades i alltför stor utsträck-
ning,34 med motiveringen att konkurrens mellan återförsäljare var sär-
skilt nyttig, då distributionskostnaden var en tung post för produkten.35

32  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
33 Se 4.1.3.2.
34  Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”, JT
94–95 s. 56 ff., 68.
35  Consten/Crundig v. Commission, punkt 343: ”Because of the considerable impact of
distribution costs on the aggregate cost price, it seems important that competition between
dealers should also be stimulated. The efforts of the dealer are stimulated by competition
between distributors of products of the same make.”
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Principen om det totala förbudet för absolut områdesskydd har senare
upprätthållits i EG-domstolens praxis.36

I EG-domstolens båda avgöranden LTM v. MBU 37 och Consten/
Grundig 38 drogs två alternativa linjer upp för att bedöma, om ett avtal
skulle anses som konkurrensbegränsande eller ej. Trots att båda fallen
avgjordes nästan samtidigt, gav de uttryck för två helt skilda attityder. I
LTM v. MBU företrädde domstolen ett ekonomiskt betingat resonemang
och slog fast, att ett exklusivt återförsäljaravtal inte var automatiskt kon-
kurrensbegränsande. Consten/Grundig formulerades på ett mer formalis-
tiskt sätt. I avgörandet försökte parterna förhindra konkurrens från
parallellimportörer, varför absolut områdesskydd ansågs föreligga.

4.2.1.2.3 KOMMISSIONENS INSTÄLLNING SKÄRPS

Under 1960-talet hade kommissionen, som framgått, en tillåtande atti-
tyd till avtalsbegränsningar i licensavtal, samtidigt som möjligheterna att
införa motsvarande klausuler i distributionsavtal motverkades, vilket
som exempel framgår av kommissionens agerande i ovan nämnda avgö-
randet Consten/Grundig. Fr.o.m. 1970-talet skärptes kommissionens
inställning även till licensavtal bl.a. genom fyra beslut, Burroughs-Del-
planque, Burroughs-Geha-Werke, Davidson-Rubber och Raymond/Nagoya.
Kommissionen uttalade, att exklusiva avtal under särskilda omständighe-
ter kunde anses konkurrensbegränsande enligt art. 81.1.39 I fallet David-
son Rubber anmärkte kommissionen direkt mot avtalets exklusivitet.
Genom att licensgivaren åtog sig att begränsa exploateringen av immate-
rialrätten till en enda licenstagare, förlorade licensgivaren möjlighet att
sluta avtal med andra möjliga licenstagare, varför kommissionen drog
slutsatsen, att ”(i)n certain cases such exclusive character of licence relating

36 Se t.ex. mål 28/77, Tepea BV v. Commission, [1978] ECR 1391 (= [1978] 3 CMLR
392), mål 279/87, Tipp-Ex GmbH & Co KG v. Commission, [1990] ECR I-261, mål
T77/92, Parker Pen Ltd v. Commission, [1994] ECR II-549 (= [1995] 5 CMLR 435).
37 Mål 56/65, Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966]
ECR 235 (= [1966] CMLR 357).
38 Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
39 Beslut 72/25/EEC, Burroughs AG & Ets. Delplanque, [1972] JO L13/50 (= [1972]
CMLR D67), beslut 72/26/EEC, Burroughs AG & Geha-Werke GmbH, [1972] JO
L13/53 (= [1972] CMLR D72), beslut 72/237/EEC, Davidson Rubber Co. [1972] JO
L143/31 (= [1972] CMLR D52), beslut 73/238/EEC, Raymond & Co. and Nagoya
Rubber Co. Ltd, [1972] JO L143/39 (= [1972] CMLR D45).
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to industrial property rights may restrict competition and be covered by
the prohibition set out in Article [81.1]”. Det faktum, att produkterna
kunde fritt cirkulera mellan medlemsstaterna, bidrog emellertid till att
avtalet här kunde accepteras. En ytterligare skärpning från kommissio-
nens sida efter dessa fyra avgöranden skedde i fallet Kabelmetal.40 Parterna
hade avtalat om en förpliktelse att inte sälja till medlemsstater utanför
angivet territorium, vilket kommissionen ansåg inte vara en del av den
licensierade patenträttigheten och tvingade parterna att ta bort bestäm-
melsen. I Bronbemaling41 menade kommissionen, att ett åtagande av en
licensgivare att inte upplåta fler licenser varken var tillåten enligt art. 81.1
eller kunde undantas enligt art. 81.3. I avgörandet AOIP/Beyrard 42 utta-
lade kommissionen, att kontraktuella krav, som härrörde från licensavta-
lets exklusivitet, inte hörde samman med immaterialrättens existens. Ett
exportförbud ansågs utgöra en konkurrensbegränsning enligt art. 81.1. I
några andra fall angreps territoriella begränsningar på motsvarande sätt,
utan att kommissionen behövde fatta något formellt beslut, eftersom
parterna självmant ändrade avtalet.43 

I Campari44 hade företaget Campari-Milano byggt upp ett nätverk
med licenstagare för att marknadsföra sina produkter utomlands. Licens-
tagarna erhöll en exklusiv rätt att tillverka och försälja drycker inom sina
respektive nationella territorier. Licensen omfattade hemlig know-how
samt varumärket Campari. Kommissionen menade, att avtalen var kon-
kurrensbegränsande både till syfte och effekt. De exklusiva licensavtalen
ansågs begränsa licensgivarens kommersiella frihet (freedom of action-
doktrinen) samt begränsa konkurrensen genom att andra producenter
inte längre kunde komma på fråga som licenstagare. Det betonades även,

40 Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG & Les Etablissements Luchaire SA, beslut 74/
494/EEC, [1975] OJ L222/34 (= [1975] 2 CMLR D40).
41 Beslut 75/570/EEC, Zuid-Nederlandsche Bronbemaling v. Heidemaatschappij, [1975]
OJ L249/27 (= [1975] 2 CMLR D67).
42 Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
43 I Peugeot-Zimmern, Re [1977] CMLR D22, förklarade kommissionen, att såväl
exklusivitetsklausuler som exportförbud stred mot art. 81.1. I The Complaint by Yoshida
Kogyo KK, Re [1978] 3 CMLR 44, menade kommissionen, att patenthavarens åtagande
att inte utnyttja sina patent i ett territorium, som reserverats för en licenstagare, var kon-
kurrensbegränsande. Se även Plant Royalty Bureau, Re [1979] 3 CMLR 42, avseende
exportförbud i licensavtal för växtförädling.
44 Beslut 78/253/EEC, Campari, [1978] OJ L70/69 (= [1978] 2 CMLR 397).
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att Campari var ett internationellt känt märke. Licensavtalen innehöll
även exportförbud innefattande aktiv försäljning, vilket ansågs ha ”an
appreciable effect”. Eftersom avtalen däremot ansågs främja produktion
och distribution kunde de undantas.

Kommissionens strikta uppfattning kom slutligen till uttryck i beslu-
tet Nungesser.45 Kommissionen menade, att exklusivitetsklausulen i en
växtförädlingslicens ansågs strida mot art. 81.1 med motiveringen, att all
konkurrens eliminerades då licensgivaren åtagit sig att inte upplåta fler
licenser och att inte själv konkurrera med licenstagaren. Något undantag
enligt art. 81.3 kunde heller inte komma på fråga. Kommissionens beslut
överklagades till EG-domstolen, vars dom kom att bli det mest centrala
av EG-domstolens avgöranden beträffande licensavtal (se nästa avsnitt).

I kommissionens beslut ansågs alltså exklusiva licensavtal konkurrens-
begränsande enligt art. 81.1 på formalistiska grunder. Likaså ansågs
exportförbud vara konkurrensbegränsande.46 Bedömning av avtalets
nytta gjordes vid tillämpningen av art. 81.3. EG-domstolens avgöranden
kom att utvidga möjligheterna för licensavtal att falla helt utanför
art. 81.1.

4.2.1.2.4 EG-DOMSTOLENS PRAXIS

När kommissionens uppfattning skärptes under 1970-talet, kom alltså
exklusivitetsklausuler att anses som konkurrensbegränsande. I en rad
avgöranden kom däremot EG-domstolen att driva en annan linje än
kommissionen. Exklusivitetsklausuler, och även mer långt gående former
av territoriella begränsningar, ansågs inte nödvändigtvis strida mot
art. 81.1. Överklagandet av kommissionens ovan nämnda beslut Nunges-
ser resulterade i det första avgörande, där EG-domstolen tog ställning till
innehållet i ett licensavtal. I beslutet hävdade kommissionen, att konkur-
rensen eliminerats redan genom att licensgivaren åtagit sig att inte upp-
låta konkurrerande licenser eller själv konkurrera med licenstagaren.
Genom domen i Nungesser v. Commission47 (1982) slog EG-domstolen

45 Beslut 78/823/EEC, Nungesser (Breeder’s Rights – Maize Seed), [1978] OJ L286/23
(= [1978] 3 CMLR 434).
46 Kommissionen bedömde territoriella begränsningar i upphovsrättslicenser på mot-
svande sätt som i patent- och/eller know-howlicenser. Se t.ex. Re BBC [1976] 1 CMLR
D89, BBS/Valley, [1978] 3 CMLR 306, Re The Old Man and the Sea, [1977] 1 CMLR
D121, Ernst Been Ltd., [1979] CMLR 636.
47 Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
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fast, att exklusiva licensavtal inte nödvändigtvis var konkurrensbegrän-
sande enligt art. 81.1. Avgörandet kom därmed att utgöra en viktig
utgångspunkt för rättsläget. 

Ett franskt offentligrättsligt subjekt, Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA), hade utvecklat majssäd, som kunde odlas under klimatförutsättningar, som
dittills ansetts olämpliga för majsodling. INRA upplät en licens till växtförädlings-
rätten för sex olika majsslag till Kurt Eisele, som via det tyska företaget Nungesser,
där han var huvuddelägare, avsåg att exploatera majsrättigheterna i Tyskland. I
licensavtalet upplät INRA exklusiv rätt till Eisele att organisera försäljning och
åtog sig samtidigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att söka förhindra, att
INRA:s majssäd blev exporterat till Tyskland genom annan än Eisele. Eisele ingrep
med stöd av avtalet mot konkurrenter, som försökte parallellimportera majssäd till
Tyskland. Resultatet blev, att en konkurrent anmälde Eisele för kommissionen.

Beslutet överklagades till EG-domstolen, som gjorde en distinktion mel-
lan öppna exklusiva licenser och exklusiva licenser med områdesskydd.48

Innehöll avtalet endast begränsningar avseende licensgivarens rättighet
att upplåta ytterligare licenser och själv konkurrera med licenstagaren,
var det fråga om en öppen exklusiv licens, till skillnad från när parterna
eliminerade all konkurrens från parallellimportörer eller licenstagare för
andra territorier. Det var nödvändigt, att i det aktuella fallet undersöka
huruvida den exklusiva licensen, i den utsträckning som den var öppen,
ledde till konkurrensbegränsande effekter i fördragets mening. I ett ytt-
rande hade Tyska Förbundsrepubliken hävdat, att ett generellt förbud
mot exklusiva licenser skulle ha en skadlig effekt på den tekniska utveck-
lingen inom EG-området, eftersom intresset för att ingå licensavtal
skulle kunna försvinna.49 Domstolen förefaller ha instämt i resone-
manget och konstaterade, att det aktuella licensavtalet omfattade ny tek-
nik.50 Det tyngsta motivet bakom domstolens ställningstagande tycks ha
varit att tillgodose behovet av exklusiva klausuler vid licensiering av ny
teknik, utan vilka något avtal inte skulle kunna komma till stånd.51 Dom-

48 Se Nungesser & Eisele v. Commission punkt 53.
49 Nungesser & Eisele v. Commission punkt 55.
50 Nungesser & Eisele v. Commission punkt 56.
51 Nungesser & Eisele v. Commission, punkt 57: ”…an undertaking established in
another Member State which was not certain that it would not encounter competition from
other licencees for the territory granted to it, or from the owner of the right himself, might
be deterred from accepting the risk of cultivating and marketing the product; such a
result would be damaging to the dissemination of a new technology and would prejudice
competition in the Community between the new product and similar existing products.”
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stolen förefaller därmed ha jämfört hur marknaden skulle sett ut utan
exklusivitetsklausulen.52 Av betydelse vid bedömningen tycks alltså ha
varit, att det var fråga om ny teknik med behov av investeringar och risk-
tagande, och att därför licenstagaren behövde skyddas av exklusivitet för
att vilja ingå avtal. 

Däremot ansåg EG-domstolen att det skydd, som Eisele & Nungesser
fick gick för långt, då det syftade till att eliminera all möjlig parallellim-
port. Storbritanniens regering hade framfört uppfattningen, att det fak-
tum att immaterialrättsligt skydd enligt EG-rätten konsumeras så snart
produkten ifråga sätts på marknaden inom EG-området, resulterade i att
avtalet inte kunde anses konkurrensbegränsande på denna grund, efter-
som avtalsparterna ändå inte på laglig väg kunde stoppa parallellimpor-
ten. Domstolen tillbakavisade argumentet med att kommissionens rätt
att ingripa inte påverkades av att subjekt, som utsattes för konkurrensbe-
gränsande restriktioner, ”are in a position to rely upon the provisions of
the Treaty relating to the free movements of the goods”.53 Det absoluta
områdesskydd, som domstolen menade att Eisele & Nungesser erhållit,
ansågs vara en tillräcklig anledning för att kommissionen skulle vägra att
meddela undantag enligt art. 81.3. Absolut områdesskydd går enligt
domstolen uttryckligen bortom vad som är nödvändigt för att förbättra
produktion eller distribution, eller främja den tekniska utvecklingen.54

EG-domstolens distinktion mellan öppna exklusiva licenser och
exklusiva licenser med absolut områdesskydd har dock uppfattats som
oklar, vilket berodde på att den öppna exklusiva licensen uteslöt export-
hinder för inte bara parallellimportörer utan även för andra licensta-
gare.55 Definitionen gav även möjlighet att tolka EG-domstolens avgö-
rande som mer restriktivt än kommissionens tidigare linje, ifall export-

52 Se Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”,
JT 94–95 s. 56 ff., 65.
53 Nungesser & Eisele v. Commission punkt 62–63.
54 Domstolen konstaterade, att ”absolute territorial protection manifestly goes beyond
what is indispensable for the improvement of production or distribution or the promo-
tion of technical progress” varför ”the absolute territorial protection conferred on the
licensee… constituted a sufficient reason for refusing to grant an exemption under
Article [81.1] of the Treaty” (Nungesser & Eisele v. Commission punkt 76–77).
55 Korah, Technology Transfer s. 46 f. Resonemanget kan sammanfattas enligt följande.
Öppna exklusiva licenser definieras som licenser där ”the exclusivity of the licence relates
solely to the contractual relationship between the owner of the right and the licensee,
whereby the owner merely undertakes not to grant other licences in respect of the same
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förbud för licenstagare skulle anses ge upphov till absolut områdesskydd.
Då skulle det inte vara möjligt att meddela undantag för sådana fall, vil-
ket kommissionen gjorde. EG-domstolens uttalande kunde dock tolkas
på ett mer begränsat sätt, så att uttalandet inte gällde generellt för
exportförbud utan för situationer, där parterna försökte stoppa möjlighe-
terna till parallellimport. Ett starkt argument för den tolkningen skulle
vara, att omständigheterna i det aktuella fallet endast omfattade hinder
mot parallellimport.56 Den hårdare tolkningen fick heller inget genom-
slag i senare praxis.

Den främsta skillnaden mellan EG-domstolen och kommissionen
bestod emellertid i att EG-domstolen inte ansåg att exklusiviteten
behövde leda till att avtalet ansågs som konkurrensbegränsande enligt
art. 81.1. Domstolen pekade på omständigheter, som resulterade i att
avtalet inte ansågs konkurrensbegränsande: det avsåg ny teknik, det låg
många års forskning bakom och exklusiviteten var nödvändig för att
licenstagaren skulle vara beredd att ta den risk, som följde av att odla och
marknadsföra produkten.57 Kommissionen kom att i senare avgöranden
tolka domstolens resonemang snävt: en exklusivitetsklausul faller utanför
art. 81.1 endast om de specifika omständigheter, som förelåg i Nungesser,

56 Se Joliet, ”Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition”,
5 Nw. J. Int’l L. & Bus. 1983 s. 755 ff., 803 med not 195.
57  Exklusiviteten kunde därmed betraktas som en s.k. ancillary restraint.

territory and not to compete himself with the licensee on that territory” (punkt 53).
Licenstagaren har alltså, när det är fråga om öppna exklusiva licenser, rätt att nyttja den
upplåtna rättigheten utan att licensgivaren själv konkurrerar inom området eller upplåter
konkurrerande rättigheter för territoriet. Samtidigt föreligger absolut områdesskydd när
”the parties to the contract propose, as regard the products and the territory in question,
to eliminate all competition from third parties, such as parallell importers or licensees for
other territories” (punkt 53, min kurs.), alltså när avtalsparterna syftar att eliminera kon-
kurrens från bl.a. licenstagare från andra territorier. Licenstagaren kan alltså inte, enligt
den sistnämnda definitionen, ålägga licensgivaren att förbjuda andra licenstagare att
exportera till det upplåtna territoriet ifråga. Licenstagarna förefaller därmed att ha för-
säljningsrätt för hela EG-området, åtminstone till de delar där licenser upplåtits. Varje
licenstagare har m.a.o. försäljningsrätter för de andra licenstagarnas områden, vilket sam-
tidigt rimmar illa med definitionen på öppen exklusiv licens, enligt vilken licenstagaren
hade rätt att verka på sitt territorium, utan att licensgivaren själv konkurrerade eller upp-
lät konkurrerande licenser för de andra licenstagarnas områden. Så långt Korahs kritik.
Resonemanget kan dock harmonieras med vad som tycks vara kommissionens nuvarande
uppfattning, att immaterialrätter konsumeras redan vid licensavtalets ingående. Jfr
avsnitt 4.2.1.3.2 och kap. 12.
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var uppfyllda. Med hänvisning till avgörandet åberopades i senare beslut
att en exklusivitetsklausul var konkurrensbegränsande, eftersom det inte
var fråga om ny teknik. Kravet på att ny teknik skulle anses föreligga
ställdes även relativt högt.58

I doktrinen har vidare ställts frågan, om Nungesserfallets räckvidd
skulle kunna vara begränsad till växtförädlingsrättigheter. Den generella
uppfattningen tycks vara att så inte är fallet,59 något som f.ö. är i konse-
kvens med att domstolen tillbakavisade Eisele och Nungessers önskemål
om att ställa upp ett särundantag från art. 81.1 för växtförädlingsrätter.60

I Coditel II-fallet (1982)61 ansåg EG-domstolen, att en exklusivitets-
klausul i en upphovsrättslicens inte nödvändigtvis stred mot art. 81.1.
Vid bedömningen skulle hänsyn tas till marknadens särskilda karaktär,
att det här förelåg naturliga språkbarriärer, och till branschens behov av
skydd.

Ett franskt företag, La Boétie, hade upplåtit rätt till företaget Ciné Vog att under
sju år visa filmen Le Boucher i Belgien. Efter att tvist angående ett upphovs-
rättsintrång uppkommit mellan parterna, aktualiserades frågan om en exklusiv
rätt att visa en film stred mot art. 81.1. Den belgiska högsta domstolen begärde
förhandsavgörande av EG-domstolen. Denna slog fast, att de karaktäristiska
egenskaperna hos filmindustrin och EG-marknaderna visade, att en exklusiv
licens att visa film i sig själv sannolikt inte skulle förhindra eller förvrida konkur-
rensen. Särskilda karakteristika som anfördes var ”those relating to dubbing or
subtitling for audiences belonging to different language groups, … the possibili-
ties of television broadcasting, … the system for financing film production in
Europe”.

Domstolen konstaterade att filmrättigheterna, till skillnad från andra
immateriella rättigheter, inte berörde regeln om fria varurörelser, utan
istället var det fråga om rörlighet för fria tjänster.62 Domstolen lade
sedan i sin motivering vikt vid att de europeiska marknaderna redan var

58  Se t.ex. beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/
Jus-Rol), [1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
59  Se t.ex. Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och
Sverige”, JT 94–95 s. 56 ff., 123 f., Lidgard, Licensavtal i EU s. 114 f., Korah, Techno-
logy Transfer s. 48 f.
60  Nungesser & Eisele punkt 43. Se även Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskydds-
klausuler inom EU, EES och Sverige”, JT 94–95 s. 123 f.
61  Mål 262/81, Coditel SA, Compagnie Générale pour la Diffusion de la Télévision v.
Ciné-Vog Films SA (Coditel II), [1982] ECR 3381 (= [1983] 1 CMLR 412).
62  Coditel II punkt 11, med hänvisning till Coditel I, mål 62/79 Coditel v. Ciné-Vog
Films, [1980] ECR 881 (= [1981] 2 CMLR 362).
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naturligt avgränsade, t.ex. genom språkbarriärerna, och att en exklusiv
rättighet angående filmvisning därför normalt inte kunde antas ha sär-
skilt stora effekter ur konkurrenssynvinkel, även om under särskilda
omständigheter utövandet av upphovsrättigheter skulle kunna leda till
”the effect of substantially restricting the distribution of films or distor-
ting competition in the film market”. Att det vara fråga om rörlighet för
fria tjänster snarare än fria varurörelser kan sannolikt haft betydelse för
utgången.63 Generaladvokaten Reischl påpekade, att den immaterial-
rättsliga konsumtionsprincipen inte var tillämplig beträffande fria rörel-
ser av tjänster. Art. 81 (dåvarande art. 85) kunde därför inte användas
som medel att genomdriva principen om fria varurörelser på privata sub-
jekt. Avgörandet torde ha en begränsad betydelse för licenser, som inte
omfattar motsvarande rättigheter.64

Pronuptiafallet65 berörde bl.a. en exklusivitetsklausul i ett franchiseav-
tal. Här kom EG-domstolen däremot att närma sig kommissionens upp-
fattning.

Fru Irmgard Schillgallis slöt 1980 ett franchiseavtal för tre olika geografiska
områden i Tyskland med det franska företaget Pronuptia. Schillgallis underlät
under flera års tid att betala avtalade royalties till Pronuptia, varför hon stämdes
inför tysk domstol. Schillgallis försökte att komma ifrån sina skyldigheter genom
att göra gällande, att franchiseavtalet ifråga var konkurrensbegränsande och som
sådant ogiltigt enligt art. 81.2 EGF. Domstolen biföll Schillgallis’ ståndpunkt,
varvid Pronuptia överklagade till Bundesgerichtshof, som begärde förhandsavgö-
rande från EG-domstolen. 

En av de frågeställningar som aktualiserades genom franchiseavtalet
rörde exklusiviteten. EG-domstolen tog emellertid inte direkt ställning
till om exklusivitetsklausulen som sådan stred mot art. 81.1. Istället tog

63  Se även Korah, Technology Transfer Agreements and the EEC Competition Rules,
s. 15 f.
64  Enligt vissa uttalanden i doktrinen skulle dock Coditel II kunna få en mer generell
tillämpning för andra rättigheter. Jfr Andermans uppfattning, se Anderman, EC Compe-
tition Law and Intellectual Property Rights, s. 92. Kommissionen har dock inte utvidgat
principen till andra rättigheter, och det kan också nämnas att man även i en likartad situa-
tion, som berörde filmrättigheter, kommit till motsatt slut. I Film Purchases by German
TV Stations, Re, beslut 89/536/EEC, [1989] OJ L284/36 (= [1990] 4 CMLR 841)
kunde inte ett antal exklusiva sändningsrättigheter som upplåtits till tyska företag god-
kännas, eftersom de avsåg ett för stort antal filmer samtidigt som avtalen hade för lång
tidsmässig varaktighet (15 år).
65  Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
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domstolen sikte på förpliktelsen för franchisetagaren att endast sälja från
vissa angivna lokaler och slog fast att detta i förening med franchisegiva-
rens åtagande att försäkra franchisetagaren exklusiv rätt till namn eller
symbol i ett givet territorium skulle ge upphov till marknadsuppdelande
effekter, i varje fall när det var fråga om ett känt namn eller en känd sym-
bol. Genom de marknadsuppdelande effekterna var avtalet uttryckligen
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. Även om domstolen inte utta-
lade sig om exklusiviteten isolerat, måste dess ställningstagande anses ge
uttryck för en tämligen restriktiv uppfattning om exklusivitetsklausuler.
Domen skapade ett stort behov för undantag för franchisebranschen, vilket
så småningom ledde till att kommissionen utfärdade ett särskilt grupp-
undantag för franchising.66 

I avgörandet kan därmed ett visst stöd för kommissionens uppfatt-
ning utläsas. Domstolen ansåg att en exklusivitetsklausul i ett franchise-
avtal träffades av förbudet i art. 81.1, i varje fall när franchisegivaren
bestämde placeringen av franchisetagarens affärslokal, och det var fråga
om ett välkänt varumärke. Redan genom avtalet ansågs en konkurrens-
begränsande marknadsuppdelning ha skett. Huruvida exklusiviteten var
nödvändig för att franchisetagaren skulle vara beredd att över huvud
taget teckna franchiseavtal med föreliggande risker och kostnader, ansågs
inte påverka bedömningen av art. 81.1, utan skulle beaktas som skäl för
undantag enligt art. 81.3. Domstolens resonemang har starka struktu-
rella likheter med kommissionens beslutsmotiveringar.

66  Efter EG-domstolens dom i Pronuptia stod det alltså klart, att franchiseavtal var i
behov av att erhålla undantag (som exempel på en samtida analys av situationen kan
nämnas Goebel, ”The Uneasy Fate of Franchising under EEC Antitrust Laws”,
10 ELRev 1985 s. 87 ff.). Först ansökte parterna i Pronuptia (beslut 87/17/EEC, OJ
1987 L13/39 [1989] 4 CMLR 355) om undantag för sitt avtal. Kommissionen ansåg att
exklusivitetsklausulen tillsammans med lokalklausulen var konkurrensbegränsande,
eftersom det ledde till en marknadsuppdelande effekt. Motiveringen var direkt hämtad
från EG-domstolens avgörande. Samma motivering fick genomslag i senare kommis-
sionsbeslut avseende franchising, nämligen Yves Rocher ( beslut 87/14/EEC, OJ 1987
L8/49 [1988] 4 CMLR 592), Computerland (beslut 87/407/EEC, [1987] OJ L222/12
[1989] 4 CMLR 259), Servicemaster (beslut 88/604/EEC, [1988] OJ L332/38 [1989]
4 CMLR 581) och Charles Jourdan (beslut 89/94/EEC, OJ 1989 L35/31 [1989] 4 CMLR
591). I samtliga beslut kunde undantag beviljas för den territoriella begränsningen. Beho-
vet av undantag resulterade i att kommissionen utfärdade särskilt gruppundantag för
franchising genom FranchiseF. Numera regleras franchising i VertikalF.
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I Erauw-Jacquery67 hade licensavtal avseende växtförädlingsrätter
ingåtts, där det förelåg mer långtgående begränsningar för parallellhan-
del än i Nungesserfallet. EG-domstolen utökade ytterligare möjlighe-
terna att avtala om territoriellt skydd utan att träffas av förbudet i
art. 81.1.

I Erauw-Jacquery hade företaget Erauw-Jacquery upplåtit underlicenser omfat-
tande sädesslag till företaget La Hesbignonne (båda företagen var belgiska).
Hesbignonne ålades bl.a. att endast sälja till slutanvändare inom det upplåtna
territoriet och till ett fastställt minimipris samt att inte upplåta underlicenser. Då
Hesbignonne sålde till lägre pris stämdes det av Erauw-Jacquery, som i sin tur
stämts av andra underlicenstagare för att företaget till följd av Hesbignonnes age-
rande tvingats sälja till lägre priser och därigenom gått miste om en marginal på
15 miljoner Bfr. Den belgiska domstolen vände sig till EG-domstolen för att få
förhandsavgörande huruvida avtalet stred mot art. 81.1 EGF eller inte och om
det kunde anses ha en påvisbar effekt på konkurrens och samhandel inom EG.
Domstolen ansåg, att avtalet inte stred mot art. 81.1 med motiveringen, att
utvecklandet av nya sädesslag innefattade stora ekonomiska risker, och hänvisade
därvid till det tidigare avgörandet om växtförädlingsrätt, Nungesserfallet. EG-
domstolen uttalade, att den som gjort betydande ansträngningar att ta fram
sädesslaget måste ha rätt att skydda sig mot en felaktig hantering och i detta syfte
begränsa spridning till odlare, som var utvalda som licenstagare.

Licensgivaren kunde alltså dels förbjuda licenstagarna att meddela under-
licenser, dels förbjuda export. Exportförbudet omfattade i praktiken
såväl aktiv som passiv försäljning,68 varför domstolen förefaller att ha
accepterat en relativt långtgående konkurrensbegränsning som förenlig
med art. 81.1 EGF. Exportförbud ansågs tillåtet, när det var nödvändigt
som kvalitetskontroll för produkten. Kommissionen menar, att avgörandet
inte har någon generell räckvidd utan endast berör växtförädlingsrätter.69

4.2.1.2.5 KOMMISSIONSAVGÖRANDEN AVSEENDE PATENTLICENSAVTAL

Under perioden före utfärdandet av PatentF kom kommissionen att fatta
enskilda beslut om tillåtligheten av territoriella begränsningar i patent-
licensavtal. I kommissionens beslut (och senare EG-domstolens avgö-
rande) Windsurfing70 förelåg en rad patentlicenser avseende tillverkning

67  Mål 27/87, Louis Erauw-Jacquéry Sprl v. La Hesbignonne Société Co-opérative,
[1988] ECR 1919 (= [1988] 4 CMLR 576).
68  Se även Lidgard, Licensavtal i EU s. 114.
69  Se Association of Plant Breeders of the EEC, art. 19(3), Notice [1990] OJ C61/3
(= [1990] 4 CMLR 259).
70  Beslut 83/400/EEC, Windsurfing International Inc., [1983] OJ L229/1 (= [1984]
1 CMLR 1).
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och försäljning av riggar till windsurfingbrädor. Flera klausuler ansågs
konkurrensbegränsande.71 I kommissionens beslut kom även förbud för
licenstagarna att sälja till kunder utanför deras respektive områden att
behandlas. Exportförbuden ansågs konkurrensbegränsande enligt art. 81.1
och kunde inte undantas enligt art. 81.3.

Kommissionsavgörandet Velcro/Aplix72 gällde ett patentlicensavtal
rörande en produkt, som ökade hastigheten för tillverkning i textil-
industrin. Avtalet gav licenstagaren exklusiva rättigheter att tillverka och
sälja produkten i Frankrike. Avtalet innehöll bl.a. ett förbud för såväl
licensgivaren att exportera till Frankrike som för licenstagaren att expor-
tera till länder, där det fanns andra licenstagare. Kommissionen lade i sin
bedömning särskild vikt vid att giltighetstiden för de grundläggande
patenten gått ut. Exklusiviteten ansågs konkurrensbegränsande i fördra-
gets mening, åtminstone sedan patenten upphört att gälla. EG-domsto-
lens avgörande Nungesser tolkades dessutom snävt. Exklusivitet kunde
endast falla utanför förbudet mot konkurrensbegränsning, om det var
fråga om ny teknik. Vidare omfattades ett upplåtet varumärke av kon-
sumtion redan vid licensiering,73 det ingick inte i varumärkets essential
function att dela upp marknaderna.74 Exportförbud till länder med andra
exklusiva licenstagare ansågs likaså konkurrensbegränsande, eftersom
heller inte detta omfattades av patentets essential function.75 Eftersom
patentens giltighetstid löpt ut, kunde inte undantag beviljas, även om ett
sådant annars möjligen kunnat vara aktuellt.

4.2.1.2.6 KOMMISSIONSAVGÖRANDEN AVSEENDE KNOW-HOWAVTAL

I januari 1985 trädde kommissionens gruppundantag för patentlicens-
avtal (PatentF) i kraft, vilket minskade behovet av att söka individuella
undantag. Fram till 1989 fanns dock ingen gällande reglering för know-
howavtal. Kommissionen kom under denna mellanperiod att bevilja

71  För en mer ingående behandling av kommissionens beslut och EG-domstolens avgö-
rande i fallet se avsnitt 5.2.1.2, 5.2.1.3 och 8.2.1.2.
72  Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
73  Kommissionen hänvisade till Hag-fallet, mål 192/73, Van Zuylen v. Hag (Hag I),
[1974] ECR 731 (= [1974] 2 CMLR 127).
74  För motsvarande uppfattning se Tepea BV v. Commission, [1978] ECR 1391
(= [1978] 3 CMLR 392). Se även Tritton, Intellectual Property in Europe s. 659.
75  Kommissionen hänvisade till beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instru-
ments de Précision (AOIP) v. Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976]
1 CMLR D14).
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undantag för ett antal ingångna know-howavtal. Dessa kom att bli av
principiellt intresse, eftersom kommissionen här fick tillfälle att ånyo
formulera sin uppfattning.

I Boussois/Interpane76 upplät Interpane know-how till Boussois för
produktion av glas. Boussois fick rätt att tillverka och sälja produkten i
Frankrike. Avtalet var exklusivt på så sätt, att Interpane åtog sig att
avhålla sig från att tillverka produkten i Frankrike under de närmaste två
åren och att andra licenstagare skulle avhållas från att tillverka och sälja
produkten i Frankrike under de närmaste fem åren. Kommissionen
ansåg, att exklusiviten hade till såväl syfte som effekt att begränsa kon-
kurrensen, eftersom potentiell eller faktisk konkurrens eliminerades
inom landet. Med hänvisning till Nungesser ansågs inte den exklusiva
licensen som öppen, eftersom licenstagare i andra länder inte skulle få
exportera till Frankrike. Att Boussois å sin sida inte hade rätt att tillverka
produkten utanför Frankrike ansågs som konkurrensbegränsande, efter-
som transportkostnaderna därigenom skulle försvåra försäljning på
andra territorier. Likaså ansågs exportförbud till länder, där det fanns
andra exklusiva licenstagare, som konkurrensbegränsande. Samtidigt var
villkoren för att bevilja undantag uppfyllda.

I avgörandet Mitchell Cotts/Sofiltra77 hade avtalsparterna Mitchell
Cotts och Sofiltra gemensamt bildat ett joint venture, som genom ett
know-howavtal erhöll exklusiva rättigheter att tillverka och sälja luftfilter
i Storbritannien. Avtalet erhöll förbud mot aktiv försäljning men med-
gav passiv försäljning. Kommissionen menade, att Sofiltra var konkur-
rent med licenstagaren varför det tycks ha förelegat en horisontal avtals-
relation. Avtalet ansågs konkurrensbegränsande, eftersom begränsning-
arna inte var ”strictly necessary” utan tidsbegränsning. Samtidigt ansågs
dessa under ett inledningsskede vara en nödvändig ingrediens i avtalet,
varför undantag kunde medges.

I Rich Products/Jus-Rol78 upplät Rich Products en know-howlicens till
Jus-Rol, som gav licenstagaren rätt att tillverka (i Storbritannien) och sälja
”frosen yeast dough”. Licensen var exklusiv avseende tillverkningsrättig-
heten men icke-exklusiv avseende försäljningsrätten. Något exportförbud
förelåg inte. Kommissionen menade likafullt, att avtalet var konkurrens-

76 Beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124).
77 Beslut 87/100, Mitchell Cotts/Sofiltra, Re, [1987] OJ L41/31 (= [1988] 4 CMLR 111).
78 Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
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begränsande, eftersom det dels utestängde konkurrenter från att erhålla
licenser för Storbritannien, det dels var praktiskt svårt att exportera pro-
dukten med hänsyn till transportkostnaderna. Kommissionen ansåg hel-
ler inte att det var fråga om ny teknik och upprepade en snävare tolkning
av Nungesser. Även här kunde dock avtalet undantas.

I Delta Chemie/DDD79 förlåg ett licensavtal mellan Delta Chemie och
DDD, enligt vilket DDD erhöll rätt att tillverka och sälja bl.a. farma-
ceutiska produkter. Licensen omfattade know-how samt varumärke och
gav DDD exklusiva tillverkningsrättigheter inom ett begränsat område.
DDD kunde exportera produkterna fritt. Kommissionen betraktade den
exklusiva tillverkningslicensen som konkurrensbegränsande dels för att
den uteslöt konkurrenter från att erhålla licens för territoriet i fråga, vil-
ket här ansågs särskilt betydelsefullt med hänsyn till transportkostna-
derna. Dels hade dessa även betydelse för konkurrensen genom att
DDD:s tillverkningsrättigheter var begränsade inom ett visst bestämt
territorium. Avtalet befanns både begränsa parternas freedom of action
och påverka tredje mans position. Eftersom de konkurrensbegränsande
klausulerna dock ansågs nödvändiga, meddelades undantag.

I Moosehead/Whitbread80 erhöll Whitbread exklusiv rätt av Moose-
head att tillverka och sälja öl i Storbritannien. Avtalet innefattade hemlig
know-how samt varumärket ”Moosehead”. Kommissionen fann exklusi-
viteten vara konkurrensbegränsande, eftersom den uteslöt andra brygge-
rier från att erhålla motsvarande rättigheter. Likaså ansågs ett förbud mot
aktiv försäljning som konkurrensbegränsande. Även detta avtal ansågs
dock uppfylla kriterierna för att erhålla undantag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att exklusivitetsklausuler i dessa
avgöranden befunnits vara konkurrensbegränsande enligt art. 81.1, sam-
tidigt som det ansetts motiverat att bevilja undantag. När det förelegat
transportkostnader har detta varit en ytterligare faktor, som bidragit till
att exklusiviteten ansetts konkurrensbegränsande. Likaså har exportför-
bud avseende aktiv försäljning ansetts konkurrensbegränsande, men kun-
nat undantas. Förbud mot passiv försäljning har i ett fall (Boussois/Inter-
pane) varit aktuellt och godtagits, men det bör här konstateras, att det

79  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
80  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc. (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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var tidsbegränsat till fem år (vilket överensstämde med den senare utfär-
dade GTeknikF men sedan snävats in81).

I förhållande till EG-domstolens avgöranden förelåg en skillnad mel-
lan EG-domstolens och kommissionens syn på exklusivitet. Den främsta
skillnaden mellan EG-domstolen och kommissionen bestod emellertid i
att EG-domstolen inte ansåg att exklusiviteten behövde leda till att avta-
let ansågs som konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. I kommissionens
praxis betraktades exklusiva licenser som generellt konkurrensbegrän-
sande, samtidigt som det var möjligt att bevilja undantag. Ståndpunkten
motiverades genom ett formalistiskt resonemang, där ett exklusivt avtal
ansågs konkurrensbegränsande redan genom att konkurrenter till licens-
tagaren, efter avtalets ingående, inte kunde komma på fråga som licens-
tagare. Kommissionen kom att i senare avgöranden tolka domstolens
resonemang snävt: en exklusivitetsklausul faller utanför art. 81.1 endast
om de specifika omständigheter som förelåg i Nungesser var uppfyllda.
Med hänvisning till avgörandet åberopades i senare beslut att en exklusi-
vitetsklausul var konkurrensbegränsande, eftersom det inte var fråga om
ny teknik.82 Kravet på att teknik skulle anses ny kom att ställas relativt
högt.83

4.2.1.3 Gruppundantagsförordningarnas reglering av territoriella 
begränsningar

4.2.1.3.1 INLEDNING

Kommissionen har i en rad olika gruppundantagsförordningar reglerat
möjligheten att avtala om territoriella begränsningar i licensavtal och
franchiseavtal. I den nuvarande TeknikF har omfattande förändringar
gjorts i förhållande till tidigare rättsläge. En nyhet, som gäller principiellt
för samtliga klausuler i licensavtalet, är att gruppundantag endast förelig-
ger så länge tröskelvärdena för marknadsandelar inte passerats (art. 3).
Om så skett måste istället en individuell bedömning göras. I följande
framställning kommer först reglerna för gruppundantag att beskrivas,
därefter kommer reglerna för individuell bedömning som framgår av
Riktlinjerna att behandlas. En annan viktig förändring är, att det görs en

81  I nuvarande TeknikF tillåts förbud mot passiv försäljning (i vertikala förhållanden) i
högst två år.
82  Se t.ex. beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/
Jus-Rol), [1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
83  T.ex. är det högre än nyhetskravet i patentlagstiftning. Se Tritton, Intellectual Pro-
perty in Europe, s. 645 med kritik not 53.
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central distinktion mellan avtalsbegränsningar mellan parter, som är kon-
kurrenter respektive inte är det. Om parterna anses vara konkurrenter,
leder detta till betydligt mer begränsade möjligheter att genomföra territo-
riella begränsningar i avtalet.

4.2.1.3.2 DEN IMMATERIALRÄTTSLIGA KONSUMTIONSPRINCIPEN

Den immaterialrättsliga konsumtionsprincipen är en viktig underliggande
princip bakom regleringen av marknadsuppdelande avtal i TeknikF. En
viktig frågeställning är när konsumtion inträder, d.v.s. när ett marknads-
fört objekt inte kan kontrolleras med hjälp av immaterialrättsligt inne-
hav. Helt klart är, att det immaterialrättsliga skyddet till en vara är kon-
sumerad så snart den satts på marknaden med immaterialrättsinnehava-
rens samtycke. Det är t.ex. inte möjligt att åberopa ett patent för att
försöka stoppa parallellimport mellan länder inom unionen. Kommissio-
nen tycks emellertid vilja utsträcka konsumtionsprincipen ytterligare
och förefaller mena, att konsumtion inträder så snart licensavtal ingåtts.
I Riktlinjer punkt 6 uttalas att ”(e)nligt lagstiftningen om immateriella
rättigheter har innehavaren av rättigheten ingen rätt att hindra licenstagare
eller köpare av produkter som innehåller den licensierade tekniken att
sälja dessa vidare.” Med denna tolkning skulle alltså inte en immaterial-
rättsinnehavare eller en licenstagare med hjälp av ett patent ens kunna
motsätta sig direktförsäljning på det egna territoriet från en annan licens-
tagare. T.ex. har en producent, som fått tillverkningsrätt i Danmark, rätt
att sälja sina produkter direkt till Sverige, även om det finns en licens-
tagare som fått exklusiv rätt till motsvarande patent i Sverige. 

Problemet kommer att behandlas mer utförligt senare.84 Det kan
redan nu påpekas, att den uttalade uppfattningen här främst förefaller ha
betydelse för att motivera rättsreglernas utformning. TeknikF hindrar i
stor utsträckning parterna att skriva avtal om exportförbud mellan olika
områden, och skall sådana förbud anses reellt konkurrensbegränsande
tycks detta förutsätta, att det annars inte varit möjligt att med hjälp av
ett patent stoppa direktförsäljning.

4.2.1.3.3 REGLER FÖR ATT ERHÅLLA GRUPPUNDANTAG DÅ TRÖSKELVÄRDEN 
EJ PASSERATS

I vilken utsträckning det är tillåtet att avtala om exklusiva licenser regle-
ras i TeknikF. Med exklusivitet avses enligt ett vanligt språkbruk den
situation, när licensgivaren åtar sig att inte upplåta konkurrerande licen-
ser inom licenstagarens tilldelade områden och att samtidigt inte själv

84  Se 4.2.1.5.
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konkurrera med licenstagaren inom dennes områden. Har licensgivaren
rätt att själv konkurrera är licensen enkel. Enligt TeknikF:s terminologi
avses med exklusivt område ”ett område inom vilket endast ett företag
tillåts producera avtalsprodukterna med den licensierade tekniken”.85

Det är därför av vikt att uppmärksamma, att exklusiva licenser och enkla
licenser i TeknikF:s mening avser tillverkningslicenser. Exklusiva säljrätter
omfattas av vad som i gruppundantaget betecknas som försäljnings-
begränsningar.

Ett område anses i princip exklusivt, även om det omfattar hela värl-
den (Riktlinjer p. 162). En exklusivitetsklausul kan alltså träffas av kon-
kurrensrätten och förbudet i art. 81.1 även om den omfattar hela EU:s
marknad utan att göra uppdelningar inom denna.86

Exklusivitetsklausuler (avseende tillverkning) anses oproblematiska,
om de ingås mellan parter, som inte konkurrerar med varandra. I Tek-
nikF art. 4.2 nämns de begränsningar, som anses särskilt allvarliga och
som ingåtts mellan parter som inte konkurrerar. Möjligheten att upplåta
exklusiva licenser genom att begränsa licensgivarens möjligheter att upp-
låta konkurrerande licenser eller själv sälja nämns inte, utan omfattas
därmed av undantaget. TeknikF innebär i detta avseende inte någon för-
ändring i förhållande till vad som gällde tidigare i motsvarande situation.
Enligt tidigare gruppundantagsförordningar kunde licensgivaren åläggas
att inte tillåta andra företag att utnyttja tekniken inom licenstagarens
område87 samt att inte själv utnyttja tekniken inom licenstagarens
område.88 Slutsatsen är alltså, att licenser avseende produktion, som är
exklusiva eller enkla, erhåller undantag om parterna inte är konkurrenter.
I denna situation är rättsläget oförändrat i förhållande till tidigare reglering.

Om parterna konkurrerar med varandra är det tillåtet, att licensgiva-
ren åläggs ”en skyldighet… att inte licensiera tekniken till en annan
licenstagare inom ett visst område” (art. 4.1.c.iii). Det är alltså generellt
tillåtet med enkla licenser, oavsett om licensgivaren och licenstagaren är
konkurrenter eller inte. Är parterna konkurrenter, är det vidare tillåtet att

85  TeknikF art. 1.1.l. Artikeln gör vidare inskränkningen i definitionen att exklusiviteten
gäller ”utan att det påverkar möjligheten att inom det området tillåta en annan licens-
tagare att producera avtalsprodukterna endast för en viss kund, om denna andra licens
har beviljats för den kunden”.
86  Se även TYLER Trade Mark, Re [1982] 3 CMLR 613. För kritik av kommissionens
agerande i fallet, se Tritton, Intellectual Property in Europe s. 680. 
87  Se PatentF art. 1.1.1, Know-howF art. 1.1.1 och GTeknikF art. 1.1.1.
88  Se PatentF art. 1.1.2, Know-howF art. 1.1.2 och GTeknikF art. 1.1.2.
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begränsa licensgivarens rätt till aktiv och passiv försäljning till det exklu-
siva området, förutsatt att det är fråga om ett ensidigt avtal (art. 4.1.c.iv).
Är avtalet ömsesidigt, är motsvarande restriktioner förbjudna.

TeknikF:s nuvarande reglering är beträffande enkla licenser identisk
med innehållet i tidigare gruppundantagsförordningar. För exklusiva till-
verkningslicenser inträder heller ingen förändring, när avtalet är en-
sidigt.89 Är avtalet ömsesidigt, anses däremot exklusivitetsklausulen ut-
göra en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning enligt förbudet mot
marknadsuppdelande bestämmelser i TeknikF art. 4.1.c. Ömsesidiga ex-
klusiva avtal mellan konkurrenter kan därmed möjligen vara i ett sämre
läge än tidigare, då gruppundantagen över huvud taget inte reglerade
ömsesidiga avtal.90

Reglerna beträffande områdesskydd är utformade på olika sätt, bero-
ende på om licenstagaren åläggs exportförbud gentemot licensgivaren
eller andra licenstagare. Denna skillnad, som alltid förelegat i grupp-
undantagsförordningarna, har förstärkts genom den mer restriktiva reg-
leringen i den nuvarande TeknikF. 

Det är fortfarande oproblematiskt att ålägga licenstagare exportförbud
gentemot licensgivaren. Om parterna inte är konkurrenter, kan licenstaga-
ren uttryckligen åläggas ”begränsning av den passiva försäljning… till ett
exklusivt område… som förbehållits licensgivaren” (art. 4.2.b.i). Förbud
mot aktiv försäljning omnämns över huvud taget inte som särskilt allvar-
lig begränsning utan omfattas generellt av undantaget enligt art. 2.
Skulle däremot parterna vara konkurrenter, får licenstagaren åläggas för-
bud mot aktiv respektive passiv försäljning till licensgivarens område,
förutsatt att det är fråga om ett ensidigt avtal (art. 4.1.c.iv). Är avtalet
däremot ömsesidigt, utgör förbudet gentemot licensgivaren en särskilt
allvarlig begränsning enligt art. 4.1.c). På den punkten har rättsläget
skärpts, eftersom ömsesidiga avtal förut endast föll utanför gruppundan-
tagsförordningarnas reglering.91 I övrigt är rättsläget oförändrat i förhål-
lande till vad som gällde tidigare.92

89 Se PatentF art. 1.1.1–2, Know-howF art. 1.1.1–2, GTeknikF art. 1.1.1–2.
90 Förelåg korslicensiering föll denna utanför gruppundantagens tillämpningsområde. Se
PatentF art. 5.1.3, Know-howF art. 5.1.3, GTeknikF art. 5.1.3.
91 Förelåg korslicensiering föll denna utanför gruppundantagens tillämpningsområde. Se
PatentF art. 5.1.3, Know-howF art. 5.1.3, GTeknikF art. 5.1.3.
92  Se PatentF art. 1.1.3, Know-howF art. 1.1.3, GTeknikF art. 1.1.3. I regleringarna
används rekvisitet ”utnyttja”, vilket avser ”varje användning av den licensierade tekniken,
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Det bör alltså noteras att licenstagaren kan förbjudas såväl aktiv som
passiv försäljning till licensgivarens territorium, utom i det fall då det
föreligger ett ömsesidigt avtal mellan konkurrenter. Licensgivaren har
därmed goda möjligheter att bibehålla områdesskydd för sitt eget territo-
rium. Däremot är det svårare att skapa områdesskydd för licenstagaren.
Möjligheten att förbjuda export mellan licenstagare har försvårats
genom den nya TeknikF.

Minst restriktioner gäller mellan parter, som inte anses vara konkur-
renter. Det är fullt möjligt att förbjuda aktiv försäljning93 mellan licensta-
gare, som inte är konkurrenter. Bestämmelsen är inte upptagen bland de
särskilt allvarliga begränsningarna utan omfattas av det generella undan-
taget. Däremot är det endast möjligt att förbjuda passiv försäljning till
licenstagares område under de två första åren denne säljer avtalsproduk-
terna inom området (TeknikF art. 4.2.b.ii). Detta innebär en mer restrik-
tiv reglering än den tidigare. Förutom att det var möjligt att förbjuda
aktiv försäljning,94 kunde passiv förbjudas under fem år.95

Den starkaste förändringen inträder, när licensavtalet anses slutet mel-
lan parter, som konkurrerar med varandra. Förbud mot aktiv försäljning
till annan licenstagares territorium är endast tillåtet, om denne inte var
konkurrent med licensgivaren, när avtalet ingicks (TeknikF art. 4.1.c.v.).
Normalt sett är det alltså inte tillåtet att förbjuda aktiv försäljning, och
det är heller inte tillåtet att förbjuda passiv försäljning. Båda bestämmel-
serna anses särskilt allvarliga och träffas av förbudet i art. 4.1.c. Som

93  Med aktiv försäljning avses marknadsföring riktad till andra områden än licensområ-
det, filialetablering eller lagerhållning för distribution av produkten i annat område än
licensområdet. Licenstagaren eller licensgivaren får däremot inte begränsas i möjligheter
att sälja till en tredje man inom det egna området, när tredje man kan förväntas expor-
tera produkten till ett annat område och därmed konkurrera med annan licenstagare
eller med licensgivaren. I GTeknikF var särskilt förbjudet att ”att vägra att inom sina res-
pektive områden tillgodose efterfrågan från konsumenter eller återförsäljare som önskar sälja
varorna inom andra områden inom den gemensamma marknaden” (art. 3.3.a). Parterna
fick heller inte på annat sätt försvåra en sådan efterfrågan, se GTeknikF art. 3.3.b.
94  Se PatentF art. 1.1.5, Know-howF art. 1.1.5, GTeknikF art. 1.1.5.
95  Se PatentF art. 1.1.6, Know-howF art. 1.1.6 och art. 1.2, GTeknikF art. 1.1.6 och
art. 1.3.

särskilt för tillverkning och aktiv eller passiv försäljning inom ett visst område, även om
försäljningen inte sker i anslutning till tillverkning inom samma område, samt leasing av
de produkter som omfattas av licensen” (GTeknikF art. 10.10).
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nämnts ovan var förbud mot aktiv försäljning tidigare generellt tillåten96

och förbud mot passiv försäljning tillåten under fem år.97

4.2.1.3.4 REGLER FÖR INDIVIDUELL BEDÖMNING DÅ TRÖSKELVÄRDEN 
PASSERATS

Om tröskelvärdena för marknadsandelar passerats, erhåller inte avtals-
parterna automatiskt undantag, utan istället måste en individuell pröv-
ning göras. Kommissionens uppfattning om hur exklusivitet och ensam-
rätt bör bedömas beskrivs i Riktlinjer punkt 162–167 och hur försälj-
ningsbegränsningar bör prövas i punkt 168–174. En utgångspunkt är
givetvis, att begränsningar, som anses som särskilt allvarliga, normalt sett
inte heller kan godkännas i en individuell bedömning. Frågan är däre-
mot i vilken utsträckning tillåtna avtalsbegränsningar kan upprätthållas,
när tröskelvärdena för marknadsandelar överskrids.

Ömsesidiga ensamlicenser mellan konkurrenter är tillåtna till skillnad från
ömsesidiga exklusiva licenser.98 Överskrids tröskelvärdena kan ”(i) fall
där parterna har en betydande grad av marknadsstyrka… sådana avtal
underlätta samverkan genom att garantera att parterna är ensamma på
marknaden om att leverera produkter som bygger på de licensierade tekni-
kerna” (Riktlinjer punkt 163).

Exklusiva licenser omfattas av gruppundantaget, förutsatt att de är
ensidiga. Är avtalsparterna konkurrenter, är en central fråga vid bedöm-
ningen ”hur betydelsefull licensgivaren är som konkurrent” (Riktlinjer
punkt 164). Är t.ex. marknadsställningen begränsad, är det inte sanno-
likt att exklusiviteten faller innanför tillämpningsområdet för art. 81.1.99

Om avtalsparterna inte är konkurrenter och exklusiviteten skulle anses
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1, kan bestämmelsen sannolikt
undantas enligt art. 81.3 (Riktlinjer punkt 165). Innehar licenstagaren

96  Se PatentF art. 1.1.5, Know-howF art. 1.1.5, GTeknikF art. 1.1.5.
97  Se PatentF art. 1.1.6, Know-howF art. 1.1.6 och art. 1.2, GTeknikF art. 1.1.6 och
art. 1.3.
98  Endast ömsesidiga ensamlicenser är tillåtna enligt TeknikF art. 4.1.c.iii.
99  I Riktlinjerna anges inte vilka möjligheter det finns att erhålla undantag enligt art. 81.3
för exklusiva licensavtal, som ingåtts mellan konkurrenter och som omfattas av art. 81.1.
Möjligen menar kommissionen, att utrymmet för att erhålla undantag i sådana fall är
mycket begränsat. Uttalandet i punkt 165 om att ”(e)xklusiva licenser mellan icke-kon-
kurrenter, som omfattas av art. 81.1, uppfyller sannolikt villkoren i artikel 81.3”, skulle
kanske motsatsvis (tillsammans med punkt 164) förstås som att så inte är fallet, när avtalet
ingåtts mellan konkurrenter.
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dominerande ställning, är dock avtalet sannolikt konkurrensbegränsande
och kan sannolikt ej erhålla undantag (Riktlinjer punkt 166). 

Tillåtna former av försäljningsbegränsningar måste på motsvarande sätt
prövas individuellt, när tröskelvärdena överskrids. Licensgivarens åta-
gande i ett ensidigt avtal att inte sälja till licenstagarens territorium och
licenstagarens skyldighet att inte exportera till licensgivarens område
omfattas av art. 81.1, när någon av parterna har en betydande mark-
nadsstyrka. Undantag enligt art. 81.3 kan dock bli aktuellt, eftersom
bestämmelsen kan vara nödvändig för spridning av värdefull teknik
(Riktlinjer punkt 170). Förbud för licenstagare att sälja till annan licens-
tagares territorium anses däremot som en särskilt allvarlig begränsning,
om licensgivaren konkurrerar med licenstagarna. Om licensgivaren kon-
kurrerar med den licenstagare som ålagts begränsningen, men inte med
den som skyddas av den, kan förbud mot aktiv försäljning tillåtas. Har
parterna en betydande grad av marknadsstyrka, strider troligen bestäm-
melsen mot art. 81.1, men är dock sannolikt nödvändig under den tid
licenstagaren behöver etablera sig på marknaden och kan undantas enligt
art. 81.3 (Riktlinjer punkt 171). Om licensgivaren inte konkurrerar med
den licenstagare, som ålagts exportförbudet, strider det inte nödvändigt-
vis mot art. 81.1 även om tröskelvärdena överskrids, nämligen om uti-
från objektiva förutsättningar något avtal annars inte skulle kommit till
stånd (Riktlinjer punkt 172). Annars kan bestämmelsen sannolikt
undantas, såvida ”det inte finns några verkliga alternativ till licensgiva-
rens teknik på marknaden eller då en tredje part har licensierat sådana
alternativ till licenstagaren” (Riktlinjer punkt 173).

4.2.1.4 Territoriella begränsningar vid dominerande ställning
Exklusiva licensavtal kan även strida mot förbudet mot missbruk av
dominerande ställning enligt art. 82. I Tetra Pak I100 ansågs företaget
Tetra Pak bryta mot förbudet genom att erhålla en exklusiv licens.

Tetra Pak förvärvade genom företagsköp en exklusiv patentlicens avseende en ny
mjölkförpackningsprocess. Licensen kvalificerade för undantag enligt dåvarande
gruppundantag för patentlicensavtal. Ett annat företag, som tidigare varit inblan-
dat i att ta fram den nya tekniken, klagade hos kommissionen. Kommissionens
slutsats blev, att Tetra Pak missbrukat sin dominerande ställning genom att
erhålla licensen, eftersom detta förstärkte företagets redan dominerande ställning,
ytterligare försvagade konkurrensen och försvårade ytterligare eventuellt inträde

100  Mål T-51/89 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak I), [1990] ECR II-309 (= [1991]
4 CMLR 334).
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av nya konkurrenter på marknaden. Tetra Pak överklagade beslutet till första-
instansrätten och framförde formella argument mot beslutet. Att licensen åtnjöt
undantag hindrade enligt domstolen inte, att förvärvet utgjorde missbruk av
dominerande ställning. Förvärv av exklusiva licenser av en dominerande aktör
kunde inte anses som missbruk per se, utan man skulle, som kommissionen gjort,
se till omständigheterna i det konkreta fallet.

Enligt dåvarande reglering kunde undantag erhållas för ett exklusivt
licensavtal oavsett parternas marknadsandelar, varför ett licensavtal där-
med kunde vara tillåtet enligt gruppundantaget och samtidigt utgöra
missbruk av dominerande ställning. Gruppundantaget garanterade
enligt EG-domstolen inte att ett avtal var tillåtet enligt art. 82. Problemet
torde vara överspelat genom regleringen i den nuvarande TeknikF.101

4.2.1.5 Territoriella begränsningar och den immaterialrättsliga 
konsumtionens gränser

4.2.1.5.1 OM KONSUMTIONSBEGREPPET

Den immaterialrättsliga lagstiftningen är av nationell karaktär.102 Den
naturliga utgångspunkten för immaterialrättens verkningsområde utgörs
av nationalstatens geografiska gränser. Genom att de immateriella rättig-
heterna är knutna till de nationella territorierna, skapar de således en
marknadsuppdelande effekt. För att inte parallellimport skall kunna för-
hindras mellan medlemsstaterna, föreligger EG-regional konsumtion.
Detta har inneburit en transformation av konsumtionsprincipen. Efter-
som nationalstaten traditionellt sett har varit referenspunkt för de imma-
terialrättsliga reglerna, har konsumtionsprincipen utgått från den natio-
nella marknaden vid patenträtt. Även den globala konsumtionen för
varumärken har ytterst syftat till att skydda konsumenternas intresse i
det egna landet, då varumärkesinnehavaren konkurrerat med priserna
utomlands.103

Den viktiga principiella frågeställningen är vilka kriterier, som skall
vara uppfyllda, för att konsumtion skall anses föreligga. Den klart stad-
fästa EG-rättsliga konsumtionsprincipen tar sikte på att möjliggöra

101  Vid individuell prövning av ett dominerande företags förvärv av exklusiva licenser
skall motsvarande problematik beaktas. Se Riktlinjerna punkt 166. 
102  Med undantag för att det inom EU finns gemenskapsskydd för varumärken och
mönster, och att det föreligger strävanden att skapa ett EG-patent.
103  Se Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 189 ff. Schovsbo utreder närmare utvecklingen
från nationalstaten som utgångspunkt för konsumtion till den EG-rättsliga regionalise-
ringen av konsumtionsprincipen.
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parallellimport av konkreta exemplar, som sålts på marknaden, och där-
med förhindra uppdelningar av marknaden inom EU samt en alltför
divergerande prissättning mellan olika medlemsstater. Konsumtion
inträder för detta fall för en produkt så snart den satts på marknaden av
immaterialrättsinnehavaren eller av någon annan med dennes samtycke
(t.ex. med stöd av ett licensavtal). I flera uttalande i det rättsliga materialet
framkastas, som kommer att diskuteras nedan, emellertid tanken på att
en immateriell rättighet är konsumerad redan när rättighetsinnehavare
upplåtit licens.

4.2.1.5.2 EG-DOMSTOLENS PRAXIS

Principen om EG-regional konsumtion för varor, som satts på markna-
den, slogs fast första gången i EG-domstolens avgörande Deutsche
Grammophon.104 I avgörandet ansågs grammofonskivor kunna bli före-
mål för parallellimport trots nationell lagstiftning. Domstolen slog fast,
att om en produkt marknadsförts inom EG-områden av en immaterial-
rättsinnehavare eller med dennes godkännande, kunde inte en nationell
immaterialrätt användas för att stoppa import av produkten. 

Genom den s.k. common origin-principen kunde emellertid den
immaterialrättsliga konsumtionen ges en betydligt mer vidsträckt till-
lämpning. I EG-domstolens avgörande Hag I105 sålde ett företag,
Hag AG, varumärket KAFFE HAG i Belgien. En innehavare av samma
varumärke i Belgien försökte stoppa försäljningen med hjälp av sitt varu-
märke. Anledningen till att det fanns olika innehavare av samma varu-
märke i olika länder var, att varumärket konfiskerats under andra världs-
kriget, varefter olika överlåtelser ägt rum. Trots att det inte fanns någon
anknytning mellan de olika varumärkesinnehavarna, ansåg EG-domsto-
len, att innehavaren i Belgien inte skulle kunna hindra import, eftersom
varumärkena hade ett gemensamt ursprung (common origin). Enligt
Joliet följde a fortiori av domen, att en varumärkesinnehavare inte skulle
kunna utnyttja varumärket för att skydda licenstagarna från konkurre-
rande direktförsäljning innanför de nationella gränserna.106 I Nancy

104  Mål 78/70, Deutsche Grammophon v. Metro [1971] ECR 487 (= [1971] CMLR
631).
105  Mål 192/73, Van Zuylen Frères v. Hag (Hag I) [1974] ECR 731 (= [1974] CMLR
127).
106  Joliet, ”Trademark Licensing Agreements Under the EEC Law of Competition”,
5 Nw. J. Int’l L. & Bus. 1983 s. 755 ff., 794, ”Territorial and Exclusive Trademark
Licensing Under the EEC Law of Competition”, IIC 1984 s. 21 ff., 25.
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Kean107 framgår av domstolens tolkningsförklaring, att den s.k. com-
mon origin-principen från Hag I även skulle omfatta mönsterrätter, var-
för principen har förmodats omfatta alla immaterialrätter.108

I EG-domstolens avgörande Centrafarm v. Sterling Drug109 förelåg
möjligen ett visst stöd för uppfattningen, att konsumtion inträder redan
vid förekomsten av licensavtal. I avgörandet kunde ett inhemskt patent
inte åberopas för att stoppa import av varor som med patentinnehava-
rens tillstånd sålts på marknaden i en annan medlemsstat. Eftersom det
förelåg ett licensavtal, var det inte möjligt att förhindra parallellimportö-
rer. EG-domstolen knöt den immaterialrättsliga konsumtionen enligt
art. 28 respektive 30 till resonemang om patentets specific subject matter.
Denna bestod enligt domstolen bl.a. i rätten att tillförsäkras ersättning
genom den exklusiva rätten att sätta produkten på marknaden antingen
direkt genom egen åtgärd eller indirekt genom licensiering.110 En möjlig
konsekvens skulle kunna vara, att konsumtion inträder redan vid licen-
siering, om immaterialrättshavaren genom denna tillförsäkrats ersätt-
ning. Domstolen tog dock inte direkt ställning, om det kunde vara möj-
ligt t.ex. för en licenstagare med exklusiva rättigheter att stänga ute
direktförsäljning från andra licenstagare. I Pharmon v. Hoechst111 aktuali-
serades frågan om licensgivaren kunde utnyttja sitt patent för att stoppa
licenstagaren från att direktförsälja till licensgivarens territorium. General-
advokaten menade, att konsumtionsprincipen var tillämplig på direkt-
försäljningen eftersom licensavtal förelåg. Domstolen valde dock att inte
motivera sitt ställningstagande utifrån konsumtion utan förde istället ett
resonemang om medgivande.

I Hag II112 upphävdes common-originprincipen från Hag I.113 Import
från konkurrent med samma varumärke, där situationen med olika varu-
märkesinnehavare uppkommit p.g.a. konfiskation, kunde stoppas, för
att inte varumärkets essential function skulle äventyras. I Ideal Standard114

107 Mål 144/81, Keurkorp v. Nancy Kean Gifts [1982] ECR 4005 (= [1983] 2 CMLR 47).
108 Pehrson, ”Common origin-principens uppgång och fall”, NIR 1995 s. 10 ff., 13 f.
109 Mål 15/74, Centrafarm v. Sterling Drug [1974] ECR 1147 (= [1974] 2 CMLR 480).
110 Se avsnitt 3.2.1.2.
111 Mål 19/84, Pharmon v. Hoechst, [1985] ECR 2281 (= [1985] 3 CMLR 775).
112 Mål C-10/89, CNL-Sucal v. Hag (Hag II), [1990] ECR I-3711.
113 Om rättsutvecklingen beträffande common origin-principen, se Pehrson, ”Common
origin-principens uppgång och fall”, NIR 1995 s. 10 ff.
114 Mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmgH v. Ideal-Standard GmbH (Ideal
Standard), [1994] ECR I-2789 (= [1994] 3 CMLR 857).
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kunde försäljning stoppas, när samma varumärke fått olika innehavare i
olika länder genom frivillig överlåtelse, eftersom den ursprunglige inne-
havaren inte längre kunde utöva kontroll över kvaliteten på de nya
varorna.115 Avgörandena avser endast varumärken, varför det är osäkert
hur de skulle påverka patentens ställning.116 Det torde dock stå klart att
Hag I inte längre kunde åberopas till stöd för immaterialrättslig konsum-
tion redan vid licensavtals ingående.

I Nungesser117 ansågs ett avtalat exportförbud för licenstagare som
konkurrensbegränsande. Däremot uttalades inte, om vilka eventuella
möjligheter som parterna oavsett avtalet skulle ha haft att med hjälp av
immaterialrätten stoppa export.118

4.2.1.5.3 KOMMISSIONENS TIDIGARE UPPFATTNING

Kommissionen har tidigare ansett immaterialrätten som konsumerad
redan genom licensavtalet. Att kommissionen i den gamla PatentF ansett
en territoriell begränsning avseende tillverkning, nyttjande och försälj-
ning som konkurrensbegränsande enligt (nuvarande) art. 81.1 när det
inte varit fråga om ny teknik, har tolkats som att kommissionen lagstiftat
om en gemenskapsomfattande licens, även om territoriella begräns-
ningar kunnat undantas.119 I beslutet AOIP/Beyrard 120 uttalade kommis-
sionen att såväl exklusiva rättigheter som exportförbud föll utanför
patenträttighetens existens.121 I GTeknikF övergav kommissionen däre-
mot tanken på att konsumtion skulle uppkomma redan vid licensiering.

115  Se Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 98.
116  A.a. s. 98.
117  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
118  Anderman tolkar domstolens avgörande som stöd för uppfattningen att immaterial-
rätten inte konsumerats: ”However, it left open the question of the licensor’s rights under
the national patent legislation. In other words, the licensor may still make use of the pro-
tection under the national patent legislation to prevent direct sales as well as other forms
of exploitation by a licensee outside its licensed territory, even if the contractual restric-
tion is caught by Article [81(1)].” Se Anderman, EC Competition Law and Intellectual
Property Rights s. 98. 
119  Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 99. 
120  Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
121  Jfr även följande avseende växtförädlingsrätter: ”Plant breeders’ rights may not be
used, prima facie, to prevent the export of genuine seeds from one member-State to
another”, Plant Royal Bureau [1979] 3 CMLR 42.



202

Enligt art. 2.1.14 kunde ett patent alltid åberopas för att stoppa direkt-
försäljning.122

4.2.1.5.4 TEKNIKF
Genom den nya TeknikF har räckvidden för konsumtionsprincipen
utvidgats jämfört med i den tidigare TeknikF. I Riktlinjerna punkt 6
uttalas att ”(e)nligt lagstiftningen om immateriella rättigheter har inne-
havaren av rättigheten ingen rätt att hindra licenstagare eller köpare av
produkter som innehåller den licensierade tekniken att sälja dessa
vidare.” Uttalandet faller tillbaka på den av kommissionen tidigare före-
språkade uppfattningen, att konsumtionsprincipen inte bara tar sikte på
konkreta exemplar som marknadsförts med patenthavarens medgivande,
utan även bör förstås så att patenthavarens rätt även är konsumerad avse-
ende upplåtna licenser. Som konsekvens kan inte patenthavaren åberopa
sitt patent för att hindra en licenstagare i ett annat land att direktsälja
produkter till patenthavarens område, trots att de inte tidigare satts på
marknaden. Detta är en grundläggande förändring av den uppfattning
som uttalades i GTeknikF, enligt vilken det inte var konkurrensbegrän-
sande med ”(e)tt förbehåll från licensgivarens sida om rätt för honom att
använda sig av sina rättigheter enligt ett patent för att hindra att den licen-
sierade tekniken används av licenstagaren utanför det licensierade områ-
det” (GTeknikF art. 2.1.14).

Genom att immaterialrätten anses konsumerad redan genom licensav-
talet, kan det inte enligt EG-rättslig uppfattning anses ligga inom imma-
terialrättens ramar att genomföra territoriella uppdelningar.

Resonemanget möjliggör de omfattande förändringarna i den nuva-
rande TeknikF avseende licensgivarens möjligheter att reservera territo-
rier för licenstagarna. Eftersom det inte anses ligga inom immaterial-
rättens ramar att förhindra direktimport från en licenstagares territo-
rium, kan avtalsbegränsningar, som uppnår motsvarande effekter,
betraktas som konkurrensbegränsande. Föreligger avtal i horisontala led,
är det inte längre möjligt att hindra aktiv försäljning från en licenstagares
territorium till en annan licenstagare, förutsatt att även denne var kon-
kurrent med licensgivaren när licensavtal ingicks (art. 4.1.c.v.).

122  Se även Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 99.
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4.2.1.5.5 SLUTSATSER

I Riktlinjerna till TeknikF argumenterar kommissionen för att immaterial-
rättslig konsumtion inträder redan vid licensavtals ingående. Som konse-
kvens av detta är det inte möjligt att åberopa ett nationellt patent för att
stoppa direktförsäljning från en licenstagare i ett annat EU-land. 

Tankegången tycks inte numera ha något direkt stöd i EG-domstolens
praxis, även om den heller inte är oförenlig med denna (jfr t.ex. defini-
tionen av specific subject matter i Centrafarm v. Sterling Drug). Det har
argumenterats för att den utvidgade konsumtionen skulle följa a fortiori
av common origin-principen i Hag I, men detta är inte längre relevant
sedan principen avvisats i Hag II. I några avgöranden har EG-domstolen
kunnat ta ställning till den utvidgade konsumtionen, men har avstått
från detta. Det går därför inte att utifrån EG-domstolens praxis dra sär-
skilt mer långtgående slutsatser, än att konsumtion inträder för en pro-
dukt, sedan den satts på marknaden av en immaterialrättsinnehavare
eller enligt medgivande från denne.

Kommissionens tidigare inställning har varit vacklande. Från att ha
argumenterat för den utvidgade konsumtionen övergavs tanken i GTek-
nikF art. 2.1.14, där möjligheten att med hjälp av nationella patent
stoppa direktimport erkänns.

Uppfattningen i TeknikF saknar stöd i en lagstiftningsprodukt som
Rådets varumärkesdirektiv.123 Enligt denna inträder konsumtion av
varumärken, sedan en vara ”av innehavaren eller med hans samtycke…
förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen” (art. 7.1).
Det är möjligt att upplåta licens ”för hela eller en del av medlemsstatens
territorium” (art. 8.1). I direktivet nämns även under vilka omständighe-
ter ett varumärke kan åberopas mot en licenstagare. ”Innehavaren av ett
varumärke kan åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gente-
mot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med
avseende på… området inom vilket varumärket får användas” (art. 8.2).
Det skall alltså enligt direktivet vara möjligt att hindra direktförsäljning
från licenstagare till ett territorium, som denne inte fått tilldelat, vilket
också borde omfatta produkter, som tilldelats varumärken men samtidigt
tillverkats med stöd av avtal som omfattas av TeknikF.

Det vidgade konsumtionsbegreppet kan ha en teoretisk motivering,
genom att det förklarar och motiverar hur det kan vara konkurrens-
begränsande att avtala om exportförbud, samtidigt som det oavsett detta

123  Dir 89/104/EEC (OJ L40/89).
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är möjligt att åberopa nationella immateriella rättigheter för att hindra
exporten. Det bör dock observeras, att EG-domstolen har sista ordet vad
gäller konsumtionsprincipens utformning, och att kommissionens linje
kan träffas av ett avgörande i motsatt riktning. Kommissionens uppfatt-
ning tycks ju dessutom stämma mindre väl överens med innehållet i
varumärkesdirektivet. Tanken att en nationellt upplåten licens i princip
måste anses omfatta hela EU-området torde fortfarande vara kontrover-
siell, och hur frågan skulle kunna komma att lösas i EG-domstolen bör
hållas öppen.

4.2.2 Amerikansk rätt

4.2.2.1 Förbudet mot territoriella begränsningar i amerikansk rätt
Förbudet mot marknadsuppdelningar var tidigare grundläggande för
den amerikanska konkurrensrätten. Territoriella begränsningar förbjöds
per se, i likhet med förbudet mot prisfixeringar.124 Under senare tid
observerades den särskilda problematik, som uppkommer, när de territo-
riella begränsningarna skapas i en vertikal avtalsrelation. Eftersom
begränsningarna inte uppenbart är ekonomiskt negativa, skall numera
sådana relationer bedömas enligt rule of reason. Det är därför av vikt, om
avtalet anses vertikalt eller horisontalt. För immateriella rättigheter som
patent finns även speciallagstiftning, som uttryckligen tillåter territoriella
begränsningar.

4.2.2.2 Territoriella begränsningar vid vertikala avtalsrelationer
Territoriella begränsningar skall alltså bedömas olika beroende på om de
föreligger i horisontala respektive vertikala avtalsrelationer. Detta kom
att särskilt klarläggas genom rättsutvecklingen i tre avgöranden från
Supreme Court. De frågor, som domstolen tog ställning till, var om terri-
toriella begränsningar respektive kunduppdelningar skulle anses otillåtna
per se, eller om de skulle bedömas enligt rule of reason.

I White Motor Co. v. U.S. (1963)125 aktualiserades ovannämnda två
frågeställningar, nämligen huruvida territoriella begränsningar respektive
kundbegränsningar skulle anses otillåtna.

124  För en diskussion om rättsutvecklingen utifrån ett Chicagoperspektiv, se Bork, ”The
Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Division”, 74 Yale L.J.
1965 s. 775 ff.
125  White Motor Co. v. U.S., 372 U.S. 253 (1963).



205

Företaget White Motor tillverkade lastbilar och reservdelar och gav sina återför-
säljare rätt att sälja produkterna endast på noggrant avgränsade områden. Dess-
utom förbehöll sig White Motor rätten att ensamt leverera till stat och kommun.
White Motor stämdes av The Antitrust Division, som hävdade att återförsäljar-
avtalen skulle anses förbjudna per se. 

Supreme Court menade, till skillnad från The Antitrust Division, att
vertikala marknadsuppdelningar inte skulle betraktas på samma sätt som
horisontala, utan att man, när det gällde vertikala marknadsuppdel-
ningar, skulle göra en bedömning från fall till fall. Detta motiverades
med att ”(w)e do not know enough of the economic and business stuff
out of which these arrangements emerge to be certain”. Det skulle
mycket väl kunna visa sig, att vertikala begränsningar vore nödvändiga
medel för ett litet företag för att slå sig in på eller stanna kvar på en
marknad.126 Supreme Court tog inte ställning till huruvida avtalet i det
konkreta fallet var i enlighet med Sherman Act, utan tog endast ställning
till frågan, om den vertikala marknadsuppdelningen skulle bedömas
enligt per se-regeln eller enligt rule of reason. Eftersom det sistnämnda
bedömdes vara fallet, återförvisades saken till federal domstol, som fick
ta ställning till om den vertikala begränsningen kunde vara skadlig.

Nästa Supreme Court-avgörande rörande territoriella begränsningar
var U.S. v. Arnold Schwinn & Co (1967).127

Företaget Schwinn tillverkade cyklar och hade tidigare innehaft den största mark-
nadsandelen i USA, men hade under en tioårsperiod fått sin ställning kraftigt för-
sämrad med en minskad marknadsandel från 22,5 % till 12,8 %. Den hårdaste
konkurrenten hade på motsvarande sätt ökat sin marknadsandel och tagit led-
ningen. Schwinn försökte råda bot på den försämrade situationen genom att
införa ett nytt distributionssystem. Detta innebar, att Schwinns 22 grossister fick
särskilda territorier, inom vilka de endast fick leverera till särskilt godkända åter-
försäljare, som i sin tur endast fick sälja till konsumenter. Syftet med distribu-
tionsplanen angavs vara att förhindra, att cyklarna såldes i lågprisbutiker, vilket
skulle skada Schwinns image. The Antitrust Division stämde Schwinn då man
ansåg, att inommärkeskonkurrensen skadades genom att inte lågprisbutikerna fick
sälja cyklarna. Den federala domstolen ansåg, att de territoriella begränsningarna

126  Detta kan kanske jämföras med att det enligt ekonomisk teori om vertikal integra-
tion kan föreligga incitament för sådan om det är nödvändigt för att kunna stå emot
monopol. Se avsnitt 3.3.1.1.
127  U.S. v. Arnold Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967).
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skulle anses som konkurrensbegränsande per se. Överklagande skedde till Supreme
Court.

The Supreme Court menade, att Sherman Act 1 § visserligen gav tillver-
karen rätt att fritt välja kunder respektive återförsäljare och fritt avsätta
områden för återförsäljning. Däremot ansågs inte tillverkaren eller leve-
rantören ha rätt att bestämma över distributionen efter den tidpunkt
denne skilts från äganderätten. Förfarandet skulle därmed anses som
olagligt per se: ”Where a manufacturerer sells products to his distributor
subject to territorial restrictions upon resale, a per se violation of the
Sherman Act results… (T)he same principle applies to restrictions of
outlets with which the distributors may deal and to restraints upon retailers
to whom the goods are sold.” Supreme Court slog fast, att förekomsten
av sådana begränsningar var ”so obviously destructive of competition”,
att redan deras blotta existens var illa nog. Däremot ansåg domstolen, att
en annan bedömning kunde göras, om det var fråga om agentförhållan-
den, där tillverkaren behöll äganderätten med vad därtill hörde, som
t.ex. den affärsmässiga risken. Att Schwinn inte var ett litet företag utan
en av de största cykelproducenterna i landet kan möjligen haft betydelse
för utgången; domstolen jämförde tidigare uttalande i White Motor-fallet
om möjlig nytta för små företag i konkurrensen med stora företag av ver-
tikala begränsningar och konstaterade, att ”Schwinn was not a newcomer,
seeking to break into or stay in the bicycle business.” När prejudikatet
formulerades utformades dock per se-förbudet utan hänsynstagande till
avtalsparternas marknadsposition.

Supreme Court’s avgörande i Schwinn-fallet kom att utsättas för hård
kritik från olika håll. Schwinn-fallet utgjorde en starkt förändrad håll-
ning i jämförelse med White Motor-fallet, där domstolen uttalat osäker-
het inför att tillämpa per se-förbud mot vertikala restriktioner. Domsto-
len bröt även med tidigare federal praxis, som var tämligen tillåtande i
fall då mellanmärkeskonkurrensen stärktes.128 Avgörandet blev starkt
kritiserat i doktrinen, och flera domstolar försökte undvika konsekven-
serna av fallet i sin egen praxis. Ett exempel på detta var, att en del dom-
stolar införde ett krav på att konkurrensbegränsningen i ett avtal skulle

128  Sandura Co. v. FTC, 339 F. 2d 847 (6th Cir. 1964), Snap-On Tools Corpu. v. FTC,
321 F. 2d 825 (7th Cir. 1963), Chicago Sugar Co. v. American Sugar Ref.Co., 176 F. 2d 1
(7th Cir. 1949). Se även Fejø, Monopolret og marked s. 274.
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ha upprätthållits ”firmly and resolutely” för att principen i Schwinnfallet
skulle bli tillämplig.129

Efter att avgörandet i Schwinnfallet utsatts från kritik från olika håll,
kom Supreme Court att i målet Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania,
Inc. (1977)130 ändra sin tidigare inställning.

Sylvania var en amerikansk tillverkare av TV-apparater. Företaget var utsatt för
hård konkurrens av billiga TV-apparater, varför man beslöt att stärka sin position
genom att fortsättningsvis sälja genom franchising. Franchisetagarna erhöll visser-
ligen inga exklusiva territorier, men däremot beslöts, att antalet återförsäljare för
varje territorium skulle begränsas för att minska den inbördes konkurrensen. Hur
många de fick vara skulle bestämmas av Sylvania på grundval av hur framgångs-
rika de var. Sylvania hade även rätt att bestämma var återförsäljarnas försäljnings-
ställen skulle lokaliseras, men i gengäld fick franchisetagarna rätt att även sälja
konkurrenters produkter. Genom att konkurrensen mellan återförsäljarna mins-
kades, hoppades Sylvania att de istället skulle konkurrera aggressivare med åter-
försäljare, som inte sålde Sylvanias produkter. Genom en tvist med en av franchise-
tagarna kom Sylvanias distributionsavtal att prövas konkurrensrättsligt. Den
federala domstolen fann, att Sylvanias förfarande i enlighet med Schwinnavgö-
randet skulle bedömas enligt per se-regeln, vilket ledde till att förfarandet ansågs
olagligt. Domstolens avgörande överklagades till Supreme Court. Sylvania anförde,
att mellanmärkeskonkurrensen stärkts genom det nya systemet. När systemet
infördes var Sylvania’s marknadsandel endast på 1–2 %. En återförsäljare i Sacra-
mento hade emellertid genom effektiv marknadsföring av produkten uppnått en
lokal marknadsandel på 15 %, varför systemet föreföll att ha goda konkurrensbe-
främjande effekter.

Supreme Court ansåg att en avvägning mellan nytta och skada skulle
göras. Även om systemet minskade inommärkeskonkurrensen kunde å
andra sidan mellanmärkeskonkurrensen stärkas. Enligt domstolen främ-
jade vertikala begränsningar av distribution i allmänhet mellanmärkes-
konkurrensen genom att free riding begränsades. Genom detta upp-
muntrades nämligen återförsäljare i två hänseenden, nämligen dels till
aggressivare marknadsföring av produkten, dels till att kombinera pro-
dukten med särskilda vidhängande tjänster. De vertikala konkurrensbe-
gränsningarna skulle därför bedömas enligt rule of reason.

129  Janes Sales Corp. Lanvin Parfums, Inc., 396 F. 2d 398, 406 (2d Cir. 1968), Goods
Investment Promotion, Inc. v. Corning Glass Works, 493 F.2d 891, 893 (6th Cir. 1975),
Colorado Pump & Supply Co. v. Febco, Inc., 472 F.2d 637, 639 (10th Cir. 1973). Se
även Fejø, Monopolret og marked s. 275 samt n. 65.
130  Continental T.V., Inc. v. Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
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Efter Sylvania är alltså klarlagt, att territoriella begränsningar skall
bedömas efter rule of reason, när de föreligger i vertikala avtal. Det blir
därför fråga om en helhetsbedömning, huruvida avtalet är konkurrens-
begränsande eller ej. För att avtalet inte skall förbjudas per se är det själv-
fallet också mycket viktigt, att avtalsrelationen verkligen bedöms som
vertikal. En svaghet som pekats på, är att Supreme Court inte närmare
beskrev hur avvägningen mellan intressena bakom inommärkeskonkur-
rens respektive mellanmärkeskonkurrens skulle göras, varför det finns en
stor oklarhet i amerikanska domstolar, när ett vertikalt avtal skall anses
ha oacceptabla effekter. I stor utsträckning har utgången i olika mål
kommit att bero på juridisk acceptans av kärandesidans teori om varför
den vertikala begränsningen inte bör godkännas enligt rule of reason.131

4.2.2.3 Immaterialrättslig reglering
Territoriella begränsningar är särskilt skyddade i patentlicensavtal.132 I
Section 261 i Patent Act, 35 USC § 261 (1961) stadgas, att ”(t)he appli-
cant patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner
grant and convey an exclusive right under his applicant for patent, or
patents, to the whole or any specified part of the United States.” Enligt
Brownell v. Ketcham Wire & Manufacturing Co.133 gäller som grundläg-
gande princip, att patenthavaren kan föreskriva territoriella begräns-
ningar och skriva in exklusivitetsklausuler i licensavtal.134 I det federala
domstolsavgörandet Miller Insituform, Inc. v. Insituform of North America,
Inc. uttalades, att lagstadgandet skulle förstås som att territorier, som
skapats genom patenthavarens nyttjande av exklusiva licenser, skulle
undandras konkurrensrättslig analys i enlighet med den s.k. ”inherency
doctrine”. För att avtalet skall kunna angripas konkurrensrättsligt krävs
enligt avgörandet, att det skall ”run afoul of antitrust laws for other rea-
sons”, att det föreligger ”additional facts”.135 Skulle det exempelvis vara

131  Ross, Principles of Antitrust Law s. 238.
132  Walker, Lipscomb’s Walker on Patents vol. 8 s. 266 ff.
133  Brownell v. Ketcham Wire & Mfg. Co. 211 F2d 121, 100 USPQ 338 (1954, CA 9
Wash).
134  Brownell v. Ketcham Wire & Mfg. Co. 211 F2d 121, 100 USPQ 338 (1954, CA 9
Wash); USM Corp. v. Standard Pressed Steel Co., 453 f. Supp. 743, 200 USPQ 788, 794
(1978, ND I11); Smith International, Inc. v. Kennametal, Inc., 621 F Supp. 79, 228
USPQ 264, 271 (1985, ND Ohio). Se Walker, Lipscomb’s Walker on Patents vol. 8 s. 266 f.
135  Miller Insituform, Inc. v. Insituform of North America, Inc., 605 F Supp. 1125, 225
USPQ 1232 (1985 MD Tenn). Exempel på äldre rättsfall av intresse är United States v.
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så att patenten inte har någon central betydelse, utan att de istället döljer
en kartell, kan alltså avtalet angripas konkurrensrättsligt.

4.3 Ekonomiska synpunkter

4.3.1 Principiella synpunkter

4.3.1.1 Territoriella begränsningar i vertikala respektive horisontala led
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det en stor skillnad mellan avtalsbe-
gränsningar, som ingåtts mellan konkurrenter i horisontala led, och mot-
svarande avtalsbegränsningar i vertikala led, mellan parter som inte är
konkurrenter. Vissa ekonomer är över huvud taget skeptiska till att verti-
kala begränsningar kan försämra konkurrensen, något som framförts sär-
skilt från Chicagoskolan. En grundläggande invändning består i att en
effektiv konkurrens mellan distributörer pressar priset och främjar för-
säljningsvolymen, vilket gynnar producenten, som alltså inte har något
intresse av att begränsa konkurrensen genom vertikala avtal. När sådana
avtalsbegränsningar förekommer beror det därför på att de är effektivi-
tetsbefrämjande.136 Argumentet för att leverantören endast vill ålägga
distributören konkurrensbegränsningar, som är optimala för produkten
kan på motsvarande sätt anföras, även när det är fråga om ett licens-
avtalsförhållande mellan parter, som inte är konkurrenter.137 

Att vertikala begränsningar inte skulle kunna ha några negativa effek-
ter på konkurrensen är inte obestritt, men en allmän uppfattning tycks
vara, att de ofta är mindre skadliga än horisontala begränsningar. Vid
bedömning av territoriella begränsningar blir det därmed viktigt att
skilja mellan fall, där marknaden delas upp mellan konkurrenter, och fall
där en licenstagare, som inte konkurrerar med licensgivaren, får ett terri-
torium reserverat för sig.

Inom EG-rätten har tidigare inte någon sådan distinktion gjorts. I
avgöranden från kommissionen har resonemanget sett ut på samma sätt

136  För en utförligare beskrivning av argumentationen, se avsnitt 3.3.1.3.
137  Resonemanget förutsätter för licensavtal att royalty utgår per enhet och inte, som i
sällsynta fall, i klumpsumma.

General Electric Co., 272 U.S. 476, 47 S.Ct. 192 (1926) samt Independent Wireless Tel.
Co. v. Radio Corp. of America, 269 US 459, 70 L Ed. 353, 46 S.Ct. 166 (1926). Se
Walker, Lipscomb’s Walker on Patents vol. 8 s. 266 f.
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när avtalsparterna haft en horisontal relation som när det förelegat en
vertikal relation. I GTeknikF gjordes heller ingen distinktion mellan
licensavtal av vertikal respektive horisontal karaktär,138 vilket senare har
kritiserats i kommissionens utvärdering.139 I den nuvarande TeknikF
görs däremot en central skillnad mellan licensavtal, där parterna konkur-
rerar med varandra och avtal, där de inte gör det. Konkurrerar parterna
med varandra sänks tröskelvärdet för tillåtna marknadsandelar (art. 3.1),
och synen på vilka klausuler, som är tillåtna är strängare (jfr art. 4.1 och
art. 4.2), något som får betydelse för vilka former av territoriella begräns-
ningar som tillåts.

I amerikansk rätt är, som framgått ovan, skillnaden mellan vertikala
och horisontala avtal av stor betydelse för bedömningen av territoriella
begränsningar. Horisontala marknadsuppdelningar är förbjudna per se,
medan vertikala territoriella begränsningar bedöms enligt rule of rea-
son.140 För patentlicensavtal är dock territoriella begränsningar alltid
normalt tillåtet.141

4.3.1.2 Inommärkeskonkurrens och mellanmärkeskonkurrens
Begreppen inommärkeskonkurrens respektive mellanmärkeskonkurrens
avser att skilja mellan de två olika former av konkurrens som en återför-
säljare eller licenstagare typiskt sett kan vara utsatt för. Inommärkeskon-
kurrens avser den situation då återförsäljaren är utsatt för konkurrens av
andra återförsäljare som saluför samma produkt. Mellanmärkeskonkur-
rens avser istället den konkurrens som återförsäljaren är utsatt för i för-
hållande till andra säljare med konkurrerande produkter.142 Inommärkes-
konkurrensen respektive mellanmärkeskonkurrensen kan givetvis variera
starkt från marknad till marknad. Förekomst av marknadsmakt är av
betydelse för bedömningen hur skadlig en avtalsklausul är som begränsar

138 Ett undantag var dock regleringen av field of use-klausuler. Se 5.2.1.4.
139 Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 183–185.
140 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
141 Enligt inherency doctrine.
142 Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”,
JT 94–95 s. 56 ff., 60.
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inommärkeskonkurrensen, särskilt som detta även kan leda till försvag-
ning av mellanmärkeskonkurrensen. Huruvida det är inommärkeskon-
kurrensen eller mellanmärkeskonkurrensen som behöver stärkas varierar
från fall till fall beroende på marknadssituationen.143 Skulle t.ex. ett
varumärke, där säljaren och producenten har avtalat om att verka på
olika territorier, stå för en liten marknadsandel, är det inte lika sannolikt
att de avtalade begränsningarna har negativa effekter på den övergripande
konkurrensen på marknaden, som om märket haft en stor marknadsandel.
Har varumärket en liten marknadsandel, ökar mellanmärkeskonkurrensen
i betydelse. Mellanmärkeskonkurrensen blir liten om det säljs en pro-
dukt för vilken nära substitut saknas samtidigt som marknaden skyddas
av höga inträdeshinder.144 Om ett märke har en liten marknadsandel kan
mellanmärkeskonkurrensen vara tillräcklig för att prisnivån skall hållas
nere. Likaså kan en fallande marknadsandel indikera ett minskat behov
av inommärkeskonkurrens. Och en starkt fluktuerande marknadsandel
tyder på god mellanmärkeskonkurrens. En stor marknadsandel ökar å
andra sidan behovet av skärpt inommärkeskonkurrens. Här finns dock
ingen fast regel för när marknadsandelen blir så stor att vertikala
begränsningar blir skadliga.

4.3.2 Konkurrensbegränsande effekter av territoriella 
begränsningar

4.3.2.1 Begränsning av inommärkeskonkurrensen
Genom territoriella begränsningar minskas eller elimineras inommärkes-
konkurrensen inom ett visst territorium. Detta kan i olika utsträckning
tänkas ha negativa ekonomiska effekter, beroende på vilken ställning
märket ifråga har på marknaden. Det finns även principiellt sett skiljak-
tiga uppfattningar, hur viktigt det är att skydda inommärkeskonkurren-
sen.

Comanor pekar på den marknadsmakt, som ett märke kan erhålla
genom produktprofilering. Denna leder till att produkter blir mindre

143 A.a. s. 61.
144 Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 9.
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substituerbara ur konsumentens synpunkt, vilket enligt Comanor rent
generellt resulterar i högre priser och sämre konkurrens. Produktprofile-
ring kan dock inte under alla omständigheter sägas vara socialt icke
önskvärd, men är skadlig när den uppnås med hjälp av territoriella
begränsningar snarare än överlägsen skicklighet i förhållande till konkur-
renterna.145

Gerhart menar, att begränsning av inommärkeskonkurrensen kan vara
skadlig, särskilt när produktprofileringen härrör från producentens över-
lägsenhet. Produktprofileringen kan i så fall vara ett medel att exploatera
övertaget på ett konkurrensbegränsande sätt. Genom att inommärkes-
konkurrensen begränsas, riskerar tillverkaren nämligen inte att distribu-
törerna konkurrerar bort den vinst, som uppkommer genom det kon-
kurrensmässiga övertaget.146

Inom EG-rätten har betydelsen av inommärkeskonkurrens betonats i
olika avgöranden. I Consten/Grundig147 åberopade EG-domstolen, då en
territoriell begränsning förbjöds, vikten av inommärkeskonkurrens.
Enligt domstolen skulle den territoriella begränsningen nämligen leda
till en fullständig isolering av den franska marknaden. Domstolen fram-
förde vidare uppfattningen, att den tilltagande produktdifferentieringen
kunde leda till att den effektiva konkurrensen skulle försvinna. Det var
här fråga om ett känt märke. EG-domstolen motiverade även sitt ställ-
ningstagande med att det var viktigt att stimulera inommärkeskonkur-
rensen för att ge incitament att effektivisera distributionen, eftersom
kostnaderna för denna var stor relativt de totala kostnaderna.

I Nungesser148 slog EG-domstolen fast, att en territoriell begränsning
inte var acceptabel, om den ledde till att inommärkeskonkurrensen full-
ständigt utplånades. Domstolen gjorde här distinktionen mellan öppna
exklusiva licenser och exklusiva licenser med absolut områdesskydd.

145 Comanor, ”Vertical Territorial and Customers Restrictions: White Motor and its
Aftermath”, 81 Harv. L. Rev. 1968 s. 1419 ff., 1423 ff.
146  Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 426 ff.
147  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
148  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
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I Pronuptia149 ansågs ett franchiseavtal konkurrensbegränsande enligt
(nuvarande) art. 81.1, när en marknadsdelning begränsat ”competition
within the network” (min kurs.), samtidigt som det var fråga om ett välkänt
märke. Marknadsdelningen följde av att det förelåg såväl en exklusivitets-
klausul som en lokalklausul. Eventuella ekonomiska argument, som talade
för klausulerna, var därmed relevanta endast för frågan om undantag
kunde beviljas.

Kommissionen har i sin praxis ofta ansett begränsning av inommär-
keskonkurrensen som konkurrensbegränsande på formalistiska grunder,
samtidigt som ekonomiska argument resulterat i att avtalet har kunnat
undantas. Kommissionen har främst åberopat två grunder för att
betrakta begränsning av inommärkeskonkurrensen som otillåtet konkur-
rensbegränsande, nämligen 1) freedom of action-doktrinen och 2)
begränsning av tredje mans möjligheter. Formuleringen, att den exklu-
siva licensen inte fick drabba tredje man till vilken konkurrerande licens-
tagare anses höra, har sitt ursprung i EG-domstolens definition på en
öppen exklusiv licens i Nungesser. Tredje man i kommissionens resone-
mang är dock inte bara licenstagare utan även bl.a. konkurrenter, som
kunnat bli licenstagare om inte licensen varit exklusiv.

I Campari150 konstaterade kommissionen, att licensens exklusiva natur
begränsade licensgivarens frihet att utnyttja varumärket. Även tredje part
i egenskap av konkurrerande tillverkare drabbades, eftersom dessa inte
kunde komma ifråga som licenstagare. Även i Velcro/Aplix151 ansågs
licensgivarens frihet ha begränsats av en exklusivitetsklausul, men här
nöjde sig kommissionen med att betrakta exklusiviteten som konkur-
rensbegränsande med hänsyn till att de ursprungliga patentens giltig-
hetstid löpt ut.

I beslutet Boussois/Interpane152 ansågs exklusiviteten som konkurrens-
begränsande, eftersom faktisk eller potentiell konkurrens från licensgi-
vare eller andra licenstagare förhindrades. Eftersom tredje man i form av
andra licenstagare berördes av avtalet, kunde det inte vara fråga om en
öppen exklusiv licens. I avgörandet anförde även kommissionen en

149 Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
150 Beslut 78/253/EEC, Campari, [1978] OJ L70/69 (= [1978] 2 CMLR 397).
151 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
152 Beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124).
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annan aspekt, nämligen transportkostnaden, som en viktig faktor, som
ledde till en marknadsuppdelande effekt. Transportkostnaden anfördes
även i Rich Products/Jus-Rol,153 samt i Delta Chemie/DDD.154 Här upp-
repades även de tidigare formalistiska formuleringarna avseende freedom
of action och the position of third parties. I Moosehead/Whitbread155 ansågs
det exklusiva licensavtalet konkurrensbegränsande, eftersom fem andra
stora bryggerier därmed uteslöts som möjliga licenstagare. Exportförbu-
det ansågs likaså konkurrensbegränsande särskilt med beaktande av
licenstagarens produktionskapacitet.

Även i nuvarande TeknikF föreligger en tämligen formalistisk regle-
ring av möjligheterna att avtala om territoriella begränsningar. I TeknikF
definieras vilka typer av avtalsbegränsningar, som är tillåtna även för de
fall, då parterna inte passerat tröskelvärdena. I Riktlinjerna konstateras
att ”(d)en särskilt allvarliga konkurrensbegränsning som anges i artikel
4.1 c gäller uppdelning av marknader eller kundunderlag. Avtal genom
vilka konkurrenter delar upp marknader och kundunderlag har till syfte
att begränsa konkurrensen” (punkt 84). 

4.3.2.2 Begränsning av mellanmärkeskonkurrensen
Territoriella begränsningar kan medföra negativa effekter på mellanmär-
keskonkurrensen. Det är här av central betydelse att skilja mellan territo-
riella begränsningar i avtal, som ingås mellan parter, som konkurrerar
med varandra, och territoriella begränsningar i avtal mellan icke-konkur-
renter.

I ett licensavtal mellan parter, som konkurrerar med varandra, kan
licensavtalet medföra att licenstagaren slutar använda sin gamla teknik
eller byter produkt. Avtalsbegränsningar kan under sådana omständighe-
ter få direkta effekter på mellanmärkeskonkurrensen.

Även territoriella begränsningar i vertikala led kan tänkas ha negativa
effekter på mellanmärkeskonkurrensen, fast detta inte är lika tydligt som
effekterna på inommärkeskonkurrensen. Territoriella begränsningar och
andra typer av avtalade konkurrensbegränsningar, som befrämjar pro-
duktdifferentiering, kan höja sökkostnaderna för konsumenten, som får

153  Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
154  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, (1988) OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
155  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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svårare att göra relevanta prisjämförelser. Produkternas substituerbarhet
minskar,varmed priserna kan höjas.156

Exklusiva territorier kan även tänkas minska mellanmärkeskonkurren-
sen på en oligopolistisk marknad. Innehar återförsäljarna viss oligopolis-
tisk marknadsmakt, är det inte möjligt för dem att sänka priserna, utan
att andra återförsäljare också gör det. I vetskap om detta har tillverkarna
incitament att var för sig hålla priset uppe.157

Om återförsäljaren eller licenstagare åläggs att sälja från viss lokal, kan
även problem med mellanmärkeskonkurrensen uppkomma. Marknads-
för återförsäljaren även konkurrerande märken, kommer därmed även
dessa att beröras av tillverkarens beslut, var försäljningen skall ske.158

I det senare reverserade avgörandet Schwinn159 från Supreme Court
uttalades en förmodan, att territoriella begränsningar i vertikala led även
skulle kunna tänkas påverka mellanmärkeskonkurrensen negativt.

TeknikF förbjuder ömsesidiga exklusiva licenser mellan konkurrenter,
eftersom marknadsuppdelning mellan konkurrenter anses särskilt allvar-
ligt (art. 4.1.c). Är det istället fråga om ömsesidiga ensamlicenser, är
dessa tillåtna så länge parterna befinner sig under marknadströsklarna.
Annars måste dessa prövas individuellt och det skall då beaktas, att i ”fall
där parterna har en betydande marknadsstyrka kan sådana avtal under-
lätta samverkan genom att garantera att parterna är ensamma på mark-
naden om att leverera produkter som bygger på de licensierade tekni-
kerna” (punkt 163).

När det är fråga om ensidiga exklusiva licenser och marknadströskeln
passerats, måste individuell prövning göras i vilken utsträckning avtalet
är konkurrenshämmande. ”Vid bedömningen enligt artikel 81.1 måste

156  Klemperer, ”Markets with Consumer Switching Costs”, 102(2) Q. J. Econ. 1987
s. 375 ff., Hughes, Foss & Ross, ”The Economic Assessment of Vertical Restraints under
U.K. and E.C. Competition Law”, 22 E.C.L.R. 2001 s. 424 ff., 428.
157  Se en spelteoretisk analys av Rey & Stiglitz, ”The Role of Exclusive Territories in
Producers’ Competition”, 26 Rand J. Econ. 1995 s. 431 ff. Se även Rey & Stiglitz,
”Vertical Restraints and Producers’ Competition”, 32 Eur. Econ. Rev. 1998 s. 561 ff.,
Hughes, Foss & Ross, ”The Economic Assessment of Vertical Restraints under U.K. and
E.C. Competition Law”, 22 E.C.L.R. 2001 s. 424 ff., 428.
158  Louis, ”Vertical Distributional Restraints under Schwinn and Sylvania: An Argument
for the Continuing Use of a Partial Per Se Approach”, 75 Mich. L. Rev. 1976 s. 275 ff.,
293.
159  U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388 U.S. 365 (1967).
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man framför allt undersöka hur betydelsefull licensgivaren är som kon-
kurrent” (Riktlinjer punkt 164).

Ömsesidiga avtal mellan konkurrenter där det föreligger försäljnings-
begränsningar ”anses i allmänhet utgöra en uppdelning av marknader”
(Riktlinjer punkt 169).

4.3.2.3 Resande av inträdeshinder och exkludering av konkurrenter
Territoriella begränsningar kan på olika sätt anses resa inträdeshinder
och exkludera konkurrenter. När det är fråga om t.ex. patentlicenser bör
dock uppmärksammas, att redan innehavet av patent utgör ett inträ-
deshinder, som nya konkurrenter måste ”uppfinna runt” för att ha rätt
att konkurrera. Det är därför inte nödvändigtvis så, att licensavtalet för-
sämrar situationen ur konkurrenssynvinkel jämfört med tidigare förhål-
lande.

Varumärken kan tänkas utgöra inträdeshinder vid en framgångsrik
produktprofilering, som leder till att konsumenterna väljer att normalt
köpa en bestämd produkt.160 Enligt Comanor kan ibland produktprofi-
leringen vara relativt låg i förhållande till existerande märken på markna-
den, men hög i förhållande till eventuella nya konkurrenter. Under
sådana omständigheter föreligger ett viktigt inträdeshinder, som resulterar
i att de etablerade aktörerna som grupp kan höja priserna utan att riskera
konkurrens från nya märken.161

Posner är kritisk mot (den äldre) uppfattningen att reklam, annonse-
ring och annan promotion försämrar konkurrensen på marknaden.
Reklamen bör ses som genuin konsumentinformation och studier visar,
att tung annonsering föreligger främst inom områden med instabila kon-
sumentpreferenser och inte alls cementerar märkeslojaliteter. Annonse-
ring bör betraktas som ett konkurrensmedel snarare än som en metod
för att tillskansa sig eller utöva monopol.162

Ovannämnda resonemang har betydelse för mellanmärkeskonkurren-
sen. EG-domstolens och kommissionens avgöranden vid tillämpning av

160  Gyselen, ”Vertical Restraints in the Distribution Process: Strength and Weakness of the
Free Rider Rationale under EEC Competition Law”, 21 CMLRev. 1984 s. 647 ff., 664.
161  Comanor, ”Vertical Territorial and Customer Restrictions: White Motor and its
Aftermath”, 81 Harv. L. Rev. 1968 s. 1419 ff., 1424.
162  Posner, ”The Rule of Reason and the Economic Approach: Reflections on the Sylva-
nia Decision”, 45 U. Chi. L. Rev. 1977 s. 1 ff., 4 f., Nelson, ”Information and Consumer
Behaviour”, 78 J. Pol. Econ. 1970 s. 311 ff., Telser, ”Advertising and Competition”, 72
J. Pol. Econ. 1964 s. 537 ff.
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art. 81 beaktar dock främst inträdeshinder som begränsning av inom-
märkeskonkurrensen. Territoriella begränsningar kan definitionsvis sägas
utgöra inträdeshinder för att konkurrera på annat territorium inom
samma märke, i varje fall vid en analys ex post, där man jämför med situ-
ationen att licensavtalet kommit till stånd utan begränsningarna. Imma-
teriella rättigheter kan tänkas användas som redskap för att avskilja
marknaderna. I Consten/Grundig163 registrerades varumärket GINT san-
nolikt för att kunna hindra parallellimport och utgjorde därmed ett
inträdeshinder till den franska marknaden.

I kommissionens avgöranden har de territoriella begränsningarna
vidare ansetts kunna ha en exkluderande effekt. Exklusivitetsklausuler ger
licenstagaren ensamrätt, vilket förhindrar andra konkurrenter från att
förvärva licens och därmed konkurrera med samma märke. I Velcro/Aplix164

påpekades att exklusiviteten bl.a. förhindrade licensgivaren ”from offe-
ring licences to other firms that might be interested… and so prevents
competition in these territories”. I beslutet Boussois/Interpane165 ansågs
likaså en exklusiv tillverknings- och försäljningsrätt begränsa konkurren-
sen från ”other potential French licensees”. Motsvarande resonemang
fördes i Rich Products/Jus-Rol166 där den exklusiva tillverkningsrätten
begränsade ”future licensees in other Member States”, och upprepades i
Delta Chemie/DDD167. I Moosehead/Whitbread168 framhölls, att fem
andra stora bryggerier uteslutits som licenstagare genom den exklusiva
licensen.

Kommissionens argumentation används för att slå fast, att avtalet är
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. I alla ovannämnda fall, utom
Velcro/Aplix, beviljades därefter undantag, för att exklusiviteten ansågs
nyttig enligt art. 81.3. Att exklusiviteten i detta avseende verkligen har
konkurrensbegränsande effekter förefaller i ekonomiskt hänseende inte

163  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418.)
164  Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
165  Beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124).
166  Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
167 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
168  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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alltid helt övertygande. För att så skall vara fallet förutsätts, att det verk-
ligen föreligger en teknologimarknad för ickeexklusiva licenser. Det är
inte helt säkert, att någon över huvud taget är beredd att betala för en
ickeexklusiv licens och att investera i produktion och försäljning av visst
märke för att sedan möta hård inommärkeskonkurrens inom samma
geografiska område. Föreligger begränsad efterfrågan för viss produkt,
finns kanske endast utrymme för en aktör att tillverka och marknadsföra
produkten. Det förefaller då meningslöst att peka på att andra möjliga
aktörer exkluderats genom det exklusiva licensavtalet.

För att mellanmärkeskonkurrensen skall kunna beröras negativt av en
territoriell begränsning, förutsätter detta någon form av marknadskon-
centration. Frågan om en exklusivitetsklausul kan leda till att avtalspart
ansetts ha missbrukat en dominerande ställning enligt art. 82 prövades i
EG-domstolens avgörande Tetra Pak I.169 Genom att förvärva en exklu-
siv licens avseende en mjölkförpackningsprocess ansågs Tetra Pak ha
missbrukat sin dominerande ställning, eftersom marknadsdominansen
genom förvärvet stärktes ytterligare. Den redan svaga konkurrensen för-
sämrades ytterligare. EG-domstolen uttalade, att förvärvet hade ”the
effect of preventing, or at the very least considerably delaying, the entry
of a new competitor” (min kurs.). Genom förvärvet ansågs andra företag
berövats möjligheten att konkurrera med Tetra Pak.

I Riktlinjerna anges situationer, när exklusiva licenser kan leda till ute-
stängningseffekter, nämligen dels när licenstagaren innehar en domine-
rande ställning på marknaden, dels när avtalsparterna gett varandra
ömsesidiga exklusiva licenser. Om licenstagaren innehar dominerande
ställning och får exklusiv licens på en eller flera konkurrerande tekniker,
är avtalet enligt Riktlinjerna sannolikt konkurrensbegränsande, samti-
digt som det är osannolikt att undantag kan komma på fråga. ”En förut-
sättning är dock att det är svårt att komma in på teknikmarknaden och
att den licensierade tekniken är en verklig källa till konkurrens på mark-
naden. Under sådana omständigheter kan en exklusiv licens utesluta
licenstagare som utgör tredje man och göra det möjligt för licenstagaren
att behålla sin marknadsstyrka” (punkt 166).

Vid ömsesidig licensiering kan det enligt Riktlinjerna i vissa situatio-
ner komma att skapas en standard, som tredje man måste ha tillgång till
för att kunna konkurrera effektivt, samtidigt som standarden genom

169  Mål T-51/89 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak I), [1990] ECR II-309 (= [1991]
4 CMLR 334).
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exklusiviteten är sluten och begränsad till avtalsparterna. ”Om avtalspar-
terna konkurrerar med tredje man på en befintlig produktmarknad och
avtalet avser den produktmarknaden, är det sannolikt att en sluten stan-
dard har betydande utestängningseffekter. Denna negativa inverkan på
konkurrensen kan undvikas endast genom att även tredje man får licens”
(punkt 167).

4.3.2.4 Kartellprissättning
Territoriella begränsningar kan tänkas vara uttryck för en horisontal
kartellbildning. Det föreligger här två alternativa former. När det är fråga
om distributionsavtal, kan det dels vara fråga om distributörernas kartell.
Dessa går samman och villkorar samarbetet med tillverkaren med att
denne förser dem med t.ex. territoriellt skydd.170 Dels kan det istället
vara så att tillverkarna samarbetar och utnyttjar vertikala begränsningar
för att, som led i samarbetet, kontrollera sina återförsäljare. Den typiska
restriktionen dessa kan tänkas åläggas är prisrestriktioner.171 Territoriella
begränsningar kan dock även tänkas öka kontrollmöjligheterna.172

Vid bedömningen av territoriella begränsningar kan en svårighet bestå
i problemet att upptäcka en återförsäljarkartell. Bork menar, att det bör
vara enkelt med hänsyn till det stora antal återförsäljare, som måste ingå
i kartellen för att den skall vara effektiv,173 men även Posner menar, att
det kan vara mer komplicerat. Samarbete mellan återförsäljare kan vara
lätt att upptäcka, men det kan vara svårt att bestämma, om det föreligger
ett legitimt syfte som att övervinna free riding (se nedan), eller om det
istället är fråga om ett försök att kartellisera marknaden.174

Även efter Supreme Courts avgörande Sylvania gäller, att en återförsäljar-
kartell fortfarande är förbjuden per se. Det är därför ur ett amerikanskt

170  Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 423 f., Louis, ”Vertical Distributional
Restraints under Schwinn and Sylvania: An Argument for the Continuing Use of a Par-
tial Per Se Approach”, 75 Mich. L. Rev. 1976 s. 275 ff., 280.
171  Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 423.
172  Jfr diskussionen ovan om möjligheten att minska mellanmärkeskonkurrensen med
hjälp av territoriella begränsningar.
173  Bork, ”Vertical Restraints: Schwinn Overruled”, Sup. Ct. Rev. 1977 s. 171 ff., 190 f.
174  Posner, ”The Rule of Reason and the Economic Approach: Reflections on the Sylvania
Decision”, 45 U. Chi. L. Rev. 1977 s. 1 ff., 20.
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antitrusträttsligt perspektiv viktigt att avslöja dolda karteller, som döljer
sig bakom licensavtal med värdelösa patent

I TeknikF är ömsesidiga exklusiva licenser mellan konkurrenter för-
bjudna, eftersom marknadsuppdelning mellan konkurrenter anses sär-
skilt allvarlig. (art. 4.1.c). Ömsesidiga ensamlicenser är däremot tillåtna,
så länge parterna befinner sig under marknadströsklarna. Passeras dessa
måste individuell prövning göras och det skall då beaktas, att i ”fall där
parterna har en betydande marknadsstyrka kan sådana avtal underlätta
samverkan genom att garantera att parterna är ensamma på marknaden
om att leverera produkter som bygger på de licensierade teknikerna”
(punkt 163).

4.3.3 Territoriella begränsningars affärsmässiga funktioner och 
andra effektivitetshöjande effekter

4.3.3.1 Öka licenstagarens incitament att investera 
En viktig anledning att tillåta territoriella begränsningar är, att det kan
ge licenstagaren incitament att öka investeringarna i verksamheten. För
att det ska vara samhällsekonomiskt önskvärt att med hjälp av avtalsbe-
gränsningar öka investeringarna krävs dock, att det föreligger ett s.k.
marknadsmisslyckande, som orsakar att optimal investeringsnivå annars
inte uppnås. Framför allt har free rider-argumentet (snålskjutsargumen-
tet) framförts som rationellt skäl för parterna att avtala om territoriella
begränsningar.175

Free rider-argumentet beskrevs första gången av Telser, som menade,
att tillverkaren i ett distributionsavtal inte hade intresse av att använda
vertikala begränsningar för att begränsa konkurrensen. Däremot fanns
ett legitimt intresse av att begränsa s.k. free riding.176 Free rider-argu-
mentationen kan tillämpas på två företeelser. Dels kan den territoriellt
skyddade positionen för återförsäljare eller licenstagare ge denne incita-
ment att satsa på reklam och vidhängande tjänster till produkten, dels
skyddas större investeringar.

Free-riderargumentationen används främst för att motivera skydd för
reklam och vidhängande tjänster. Resonemanget kan se ut enligt föl-

175  Möjligheten till free riding eller snålskjuts är givetvis också relevant vid en ekono-
misk utvärdering av konsumtionsreglerna, se Lidgard, Parallellhandel s. 320 f.
176  Telser, ”Why Should Manufacturers Want Fair Trade?”, 3 J. L. & Econ. 1960
s. 86 ff.
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jande.177 En varumärkesinnehavare har ofta goda skäl att vilja skydda
sina återförsäljare mot free riding. Det kan finnas behov av att kunder får
tillgång till information och tjänster för viss produkt, och en återförsäl-
jare kan vilja vidta investeringar i skicklig personal, demonstrations-
modeller, reparationsutrustning etc. Finns det inte någon möjlighet för
denne att ta betalt separat för dessa tjänster, kan det vara irrationellt att
göra de nödvändiga investeringarna, eftersom en konkurrent som inte
erbjuder tjänsterna kan sälja till lägre pris till kunder, som kanske gjort
sitt val i den dyra affären men sedan föredrar den billigare. Konkurren-
ten kan därmed göra en ”free ride” på den förste återförsäljarens investe-
ringar. Vill varumärkesinnehavaren att investeringarna ska göras, bör
han därför ge sina återförsäljare incitament att genomföra de nödvändiga
investeringarna. Är marknaden konkurrensmässig, har samtidigt varu-
märkesinnehavaren inget intresse av att skydda återförsäljare mot varan-
dra i högre utsträckning än som är nödvändigt för att förmå dem att
investera i tjänster, som han anser är optimala. Ju effektivare återförsäl-
jarna konkurrerar, desto lägre blir priserna, och desto högre blir efterfrå-
gan på varan med därmed ökade försäljningssiffror och högre inkomst
för varumärkesinnehavaren. Ett annat exempel på free riding är, när en
återförsäljare genomfört en reklamkampanj för att introducera en pro-
dukt på en ny marknad. Utan reklamkampanjen finns inget större kon-
sumentintresse för produkten, men genom kampanjen uppstår emeller-
tid en efterfrågan, vilket t.ex. en parallellimportör kan dra nytta av.
Denne kan härmed tänkas ha möjlighet att konkurrera till lägre pris,
eftersom endast återförsäljaren har haft marknadsföringskostnader. 

För att det skall vara problematiskt att kombinera önskvärda tjänster
med sålda produkter krävs, som ovan nämnts, att återförsäljaren eller
licenstagaren inte kan skilja produkt och tjänst åt. T.ex. kan en säljare
villkora reparationer eller kompletterande instruktioner med att kunden
tidigare köpt produkten hos denne eller ta separat betalt för vara respek-
tive tjänst. Så länge återförsäljaren kan skilja mellan produkt och tjänst,
föreligger därmed ingen free rider-problematik. Däremot uppkommer
problemet, när det föreligger väsentliga transaktionskostnader för separat
prissättning.178 T.ex. kan det vara svårt att skilja mellan annonsering och
försäljning av produkt.

177  Se t.ex. Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 15 ff. 
178 Telser, ”Why Should Manufacturers Want Fair Trade?”, 3 J. L. & Econ. 1960
s. 86 ff., 92 n. 31.
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Det kan dock i vissa fall vara möjligt att komma till rätta med
free ride-problematiken med hjälp av åtgärder, som är mindre ingri-
pande mot konkurrensen eller inte påverkar konkurrensen alls. T.ex. kan
en varumärkesinnehavare själv genomföra reklamaktiviteter eller ersätta
den återförsäljare, som för egen del genomför en sådan.179 Denna sist-
nämnda väg kan dock av olika skäl vara mindre effektiv.180 I andra fall
kan återförsäljarna vara tillräckligt skyddade genom att efterfrågan inte
är så priskänslig, vilket bl.a. gäller vissa lyxprodukter.181

Att distributörer eller licenstagare förmås satsa på att utveckla tjänster
för produkterna behöver heller inte nödvändigtvis vara effektivitets-
höjande. Enligt Comanor kan det löna sig att satsa på tjänster, som
endast marginalkonsumenten uppskattar.182 Den genomsnittlige konsu-
menten, som sätter ett högre värde på produkten än marginalkonsumen-
ten, tvingas betala för tjänster, som kanske främst marginalkonsumenten
uppskattar. Därmed minskar den totala effektiviteten.183 

Vidare kan konkurrensen under vissa förhållanden driva upp investe-
ringskostnader, utan att detta svarar mot ökad total effektivitet, genom
att konkurrenterna tar från varandra. Ett möjligt resultat kan även bli,
att konkurrenter spenderar stora summor i kampen om marknadsandelar,
samtidigt som marknaden i praktiken delas upp på ungefär samma sätt
som var fallet, innan någon bröt mönstret.184 Dessutom bygger argu-
mentet på att det föreligger en stark konkurrens mellan säljarna.185

Det har även ifrågasatts om free riding över huvud taget är så skadligt
som hävdats. Argumentet har gått ut på att många s.k. free riders i själva

179 Detta är i själva verket normalt vid franchising, se 3.1.2.3.
180 Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 17 ff.
181 A.a. s. 15 ff.
182 Utgångspunkten för Comanors resonemang är en artikel av Spence, ”Monopoly,
Quality and Regulation”, 6 Bell J. Econ. 1975 s. 417 ff., där Spence hävdade, att konsu-
menternas och tillverkarnas intressen inte nödvändigtvis sammanfaller, eftersom tillver-
karna har incitament att endast beakta marginalkonsumenternas intresse vid utformning
av produkten snarare än den genomsnittliga konsumenten. 
183 Comanor, ”Vertical Price-Fixing, Vertical Market Restrictions, and the New Antitrust
Policy”, 98 Harv. L. Rev. 1985 s. 983 ff., 990 ff. Se även Scherer, ”The Economics of
Vertical Restraints”, 52 Antitrust L.J. 1983 s. 687 ff., 700 f., Korah & Rothnie, Exclusive
Distribution s. 9.
184 Scherer, ”The Economics of Vertical Restraints”, 52 Antitrust L.J. 1983 s. 687 ff., 702.
185 Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 10. Se även Steiner, ”The Nature of
Vertical Restraints”, 30 Antitrust Bull. 1985 s. 143 ff., 157 f. 
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verket haft en överlägsen kapacitet för att tillhandahålla produkter till
låga priser.186 

Territoriella begränsningar kan även genomföras, för att licenstagare
eller återförsäljare inte endast skall få incitament att investera i reklam
och efterföljande tjänster utan även vara beredda att göra större kapital-
investeringar.187 Genom att återförsäljaren skyddas mot konkurrens
minskar risken, varför kapitalkostnaden minskar, eftersom denna är för-
sedd med en riskpremie.188 Det är givetvis inte under alla omständighe-
ter samhälleligt önskvärt med konkurrensbegränsningar, som ökar inci-
tament till investeringar. För att så skall vara fallet, måste det föreligga
någon form av marknadsmisslyckande, t.ex. free ride-problematik. Annars
kommer resurser att felallokeras, eftersom de styrs till vissa industrier i
högre omfattning än konsumenterna (eller motsvarande marknadsaktörer)
önskar.189

Free rider-argumentet är uttryckligen erkänt i amerikansk rättspraxis.
I Sylvaniafallet190 var restriktionerna försvarbara, eftersom de kunde
”induce competent and aggressive retailers to make the kind of invest-
ment of capital and labor that is often required in the distribution of
products unknown to the consumer.” Supreme Court betonade, att vid-
hängande tjänster till produkterna ofta var mycket viktiga, men att de
kunde hotas genom free riding: ”Service and repair are vital for many
products… Because of market imperfections such as the so-called ’free-
rider’ effect, these services might not be provided by retailers in a purely
competitive situation”.

Inom EG-rätten har behovet av att skydda sig mot free riding inte
åberopats direkt i praxis. Däremot har intresset att främja investeringar
lyfts fram utan närmare precisering av ekonomisk teori.

186 Steiner, ”The Nature of Vertical Restraints”, 30 Antitrust Bull. 1985 s. 143 ff., 153 ff.
187 Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 445.
188 Comanor, ”Vertical Territorial and Customer Restrictions: White Motor and its
Aftermath”, 81 Harv. L. Rev. 1968 s. 1419 ff., 1428. Comanor menar dock, att detta
skäl inte är ur samhällsekonomisk synvinkel övertygande, eftersom all slags monopol
minskar risken, medan hög risk är typisk för områden med effektiv konkurrens.
189 Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 445. Jfr även Comanors resonemang som
beskrivs i noten ovan.
190 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
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I kommissionens beslut Campari191 ansågs exklusivitetsklausulen ha
bidragit till bl.a. licenstagarnas möjlighet ”to strengthen its effort to pro-
mote the brand” (min kurs.). Att exklusiviteten möjliggjorde ökade
ansträngningar för marknadsföringsåtgärder av varumärket, bidrog till
att klausulen, som ansågs konkurrensbegränsande, kunde beviljas undan-
tag.192

I EG-domstolens avgörande Nungesser193 påpekades, att en öppen
exklusiv klausul kunde vara nödvändig för att en licenstagare skulle vara
beredd att bära den risk, som var förenad med att odla och marknadsföra
produkten. Den öppna exklusiva licensen var över huvud taget inte kon-
kurrensbegränsande under de föreliggande omständigheterna. Det abso-
luta områdesskydd som följde kunde dock inte tillåtas, eftersom detta
”manifestly goes beyond what is indispensable för the improvement of
production or distribution or the promotion of technological progress.”

I ett förhandsavgörande från EG-domstolen, Pronuptia,194 ansågs ett
franchiseavtal vara konkurrensbegränsande, när en exklusivitetsklausul
tillsammans med en lokalklausul ledde till en marknadsuppdelande
effekt, i varje fall med hänsyn till att varumärket var välkänt. Att franchise-
tagaren bl.a. kunde behöva skydd för investeringar var en fråga, som
skulle beaktas vid eventuellt beviljande av undantag.

I kommissionens beslut Boussois/Interpane195 ansågs exklusivitetsklau-
sulen nödvändig för att göra licenstagaren ”more inclined to undertake
the investment required to manufacture, use and put on the market” den
produkt, som avsågs i avtalet. Parterna kunde därför erhålla undantag. I
beslutet Rich Products/Jus-Rol196 beviljade kommissionen undantag för
ett exklusivt licensavtal bl.a. med hänsyn till att licenstagaren utan skydd
mot konkurrenter ”might be deterred from accepting the risk of manu-
facturing and selling the licensed product.”

191  Beslut 78/253/EEC, Campari, [1978] OJ L70/69 (= [1978] 2 CMLR 397).
192  Ett ytterligare resultat var att försäljningsvolymen kunnat dubblas.
193  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
194  Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
195  Beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1980] 4 CMLR 124).
196  Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
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Kommissionens resonemang kan möjligen indirekt tolkas som ett
erkännande av free rider-teorin, eftersom incitament att öka investe-
ringar endast är önskvärt, när det föreligger någon form av marknads-
misslyckande. I Riktlinjerna till TeknikF omfattar emellertid kommissio-
nen explicit free rider-teorin. Enligt Riktlinjerna kan en försäljningsbe-
gränsning vara nödvändig ”för att hindra snålskjuts, förmå licenstagaren
att göra de investeringar som krävs för att på ett effektivt sätt utnyttja
den licensierade tekniken inom sitt område och för att främja försälj-
ningen av den licensierade produkten” (punkt 174). Resonemanget avser
försäljningsbegränsningar mellan licenstagare, när licensgivare och
licenstagare inte konkurrerar.

I Riktlinjerna framhålls också, att försäljningsbegränsningar mellan
licensgivare och licenstagare i vissa fall kan vara nödvändiga ”för att få
licenstagaren att investera i produktion, marknadsföring och försäljning
av produkter som innehåller den licensierade tekniken. Det är sannolikt
att licenstagarens incitament att investera skulle minska betydligt vid
direkt konkurrens från licensgivaren, eftersom dennes produktionskost-
nader inte belastas av licensavgifter. Detta kan leda till att den optimala
investeringsnivån inte uppnås” (punkt 173).

4.3.3.2 Penetrera nya marknader
Territoriella restriktioner kan underlätta för tillverkare eller licensgivare
att slå sig in på nya marknader.197 Begränsningen av inommärkeskon-
kurrensen möjliggör för denne att sprida kostnaderna mellan kunder,
som det kostar litet att distribuera produkten till och kunder, som kostar
mycket.198 Eftersom kostnaden varierar beroende på geografisk närhet,
kan konkurrensbegränsningen möjliggöra försäljning över ett större

197  Preston, ”Restrictive Distribution Arrangements: Economic Analysis and Public
Policy Standards”, 30 Law and Contemp. Prob. 1965 s. 605 ff., 511, Gerhart, ”The
’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An Antitrust Analysis”,
Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 444 f.
198  Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Explanation for Intrabrand Restraints: An
Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff., 444. Gerhart ställer upp följande krav, för
att argumentet att konkurrensbegränsningen främjar marknadspenetration skall vara gil-
tigt: 1) kostnaden för att leverera till olika kunder varierar mycket, 2) kostnaden för att
sälja till vissa kunder är så hög, att försäljning inte skulle ske, om inte kostnaden kunde
spridas, och 3) en konkurrerande återförsäljare, som säljer till kunder med låg kostnad,
har inga incitament att också sälja till kunder med hög kostnad (s. 445).
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område.199 Skulle ett marknadsmisslyckande som free riding försvåra
penetrering av nya marknader är det därmed inte säkert, att en klausul i
ett återförsäljaravtal eller licensavtal som avgränsar medlemsländernas
marknader egentligen motverkar integrationen inom EU.

I EG-domstolens avgörande LTM v. MBU200 ifrågasatte domstolen
att ett avtal, som var nödvändigt för att ett företag skulle kunna komma
in på ett område, där det inte tidigare varit verksamt, över huvud taget
skulle kunna anses konkurrensbegränsande. Avtalet faller då utanför till-
lämpningen av art. 81.1 och är inte i behov av undantag. I Nungesser201

ansågs en exklusiv licens, i den utsträckning den var öppen, inte heller
konkurrensbegränsande. Ett förbud mot öppna exklusiva licenser skulle
enligt domstolen motverka spridning av teknik och kunskap inom
gemenskapen. Det absoluta områdesskyddet var däremot inte försvar-
bart, eftersom det gick utöver vad som var nödvändigt för att skydda
licenstagarna mot konkurrens.

Kommissionen har inte i sin praxis accepterat argumentet om ökade
möjligheter för marknadspenetration för att anse, att ett avtal skall falla
utanför art. 81.1. Istället har det utgjort skäl att bevilja undantag. I
AOIP/Beyrard202 ansågs skäl för undantag särskilt föreligga, när exklusi-
viteten utgjorde ”a stimulus for the licensee to penetrate a territorial, or
product, market which has not yet been exploited by the licensor.” I
Moosehead/Whitbread203 ansågs avtalet som helhet bl.a. leda till billigare
distribution genom reducerade transportkostnader, vilket var ett av skä-
len till att kommissionen kunde bevilja undantag för den territoriella
begränsningen och de andra konkurrensbegränsande klausulerna.

199  Comanor, ”Vertical Territorial and Customer Restrictions: White Motor and its
Aftermath”, 81 Harv. L. Rev. 1968 s. 1419 ff., 1430 f. Comanor avvisar argumentet med
hänvisning till att konkurrensbegränsningen leder till en felaktig resursallokering, efter-
som denna inte längre är resultatet av konkurrens på en effektiv marknad. Comanors
resonemang förefaller dock att bygga på att det inte föreligger någon form av marknads-
misslyckande, t.ex. free riding.
200  Mål 56/65, Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966]
ECR 235 (= [1966] CMLR 357).
201  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
202  Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
203  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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I Riktlinjerna till TeknikF påpekas, att en begränsning av rätten till
aktiv försäljning till annan licenstagares territorium sannolikt är ”nöd-
vändig i den mening som avses i artikel 81.3 under den tid som den
skyddade licenstagaren behöver för att komma in på en ny marknad och
etablera sig på marknaden” (punkt 171).

4.3.3.3 Kvalitet, säkerhet och produktutveckling
Ett argument som framförts som stöd för territoriella begränsningar är,
att de kan befrämja högre kvalitet på de sålda produkterna. Konkurrens-
begränsningarna kan även därigenom befordra säkerhetshänsyn.204 När
det är fråga om licensavtal med en immaterialrätt som avtalsobjekt, kan
det likaså vara av vikt att uppmuntra licenstagare till ytterligare produkt-
utveckling.

I Erauw-Jacquery205 ansåg EG-domstolen relativt långtgående territo-
riella begränsningar inte vara konkurrensbegränsande. Förbud för licens-
tagare att sälja och exportera säd var tillåtet i den utsträckning det var
nödvändigt för växtförädlaren att begränsa användningen till utvalda
licenstagare, detta för att skydda sig mot ”improper handling”.

Kommissionen har vid beviljande av undantag i ett antal fall hänvisat
till incitament att upprätthålla kvalitet och utveckla produkten, som en
positiv effekt av exklusivitetsklausulen. I Campari206 möjliggjorde exklu-
siviteten ”(i)n practice… each licensee to improve its existing plant and
to build a new plant.” I Boussois/Interpane207 bidrog exklusiviteten till att
licenstagaren var mer villig att ”disseminate and further develop a new
product.” I Delta Chemie/DDD208 kunde licenstagaren genom den
exklusiva tillverkningslicensen ”devote itself to improving the quality of
the products”.

204 Pitofsky, ”The Sylvania Case: Antitrust Analysis of Non-Price Vertical Restrictions”,
78 Colum. L. Rev. 1978 s. 1 ff., 23 ff., Gerhart, ”The ’Competitive Advantages’ Expla-
nation for Intrabrand Restraints: An Antitrust Analysis”, Duke L.J. 1981 s. 417 ff.,
446 f.
205 Mål 27/87, Louis Erauw-Jacquéry Sprl v. La Hesbignonne Société Co-opérative,
[1988] ECR 1919 (= [1988] 4 CMLR 576).
206 Beslut 78/253/EEC, Campari, [1978] OJ L70/69 (= [1978] 2 CMLR 397)..
207 Beslut 87/123, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124).
208 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, (1988) OJ L309/34 (= (1989) 4 CMLR
535).
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4.3.3.4 Skalekonomi
Licensgivaren eller franchisegivaren kan ha ett legitimt intresse av att
begränsa antalet affärsställen. Är affärsställena för många, kan detta leda
till för höga kostnader vid återförsäljningen. Få affärsställen kan däremot
leda till skalekonomiska fördelar.209 

4.3.3.5 Främjande av inommärkeskonkurrensen
Territoriella begränsningar kan även tänkas ha vissa positiva effekter på
inommärkeskonkurrensen, även om den primärt syftar till att begränsa
denna. Är inommärkeskonkurrensen alltför intensiv, kan det ur tillverka-
rens perspektiv bli alltför få återförsäljare. En reducerad inommärkes-
konkurrens möjliggör för fler att sälja produkten.210 Ur samhällelig
effektivitetssynvinkel är det dock inte nödvändigtvis önskvärt med fler
aktörer än färre. Det kan möjligen vara tänkbart att ett större antal lång-
siktigt främjar konkurrensen. I Rich Products/Jus-Rol211 uttalade kommis-
sionen, att en exklusiv tillverkningsrättighet, som beviljades undantag,
bl.a. hade fördelen att den bidrog till att ”increase the number of centres
producing bakery products.”

Tillverkarens eller licensgivarens begränsning av antal tillåtna lokaler
och föreskrifter var dessa skall vara belägna kan stimulera konkurrensen.
Återförsäljare kan nämligen välja att placera sina lokaler så, att inom-
märkeskonkurrensen begränsas till skada för såväl tillverkaren som kon-
sumenterna.212

4.3.3.6 Främjande av mellanmärkeskonkurrensen 
Den typiska konkurrensbegränsande effekten vid territoriella begräns-
ningar avser inommärkeskonkurrensen. Som framgått kan dock begräns-
ningarna medföra främjad ekonomisk effektivitet i olika hänseenden.
Typiskt sett gynnar dessa mellanmärkeskonkurrensen. Begränsning av
free riding kan ge återförsäljare incitament att erbjuda tjänster, som kan
gynna märket som helhet, men som annars inte skulle vara lönsamt för

209  Hughes, Foss & Ross, ”The Economic Assessment of Vertical Restraints Under U.K.
and E.C. Competition Law”, 22 E.C.L.R. 2001 s. 424 ff., 426.
210  A.a. s. 425.
211  Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
212  Waterson, ”On Vertical Restraints and the Law: A Note”, 19 Rand J. Econ. 1988
s. 293 ff., Hughes, Foss & Ross, ”The Economic Assessment of Vertical Restraints Under
U.K. and E.C. Competition Law”, 22 E.C.L.R. 2001 s. 424 ff., 426.
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en enskild återförsäljare att erbjuda, om denne i högre utsträckning
behövde frukta konkurrens från företag, som drog nytta av nedlagda
investeringar. Mellanmärkeskonkurrensen kan också främjas genom att
territoriella begränsningar möjliggör inträde på nya marknader.

En central fråga är, under vilka omständigheter en främjad mellan-
märkeskonkurrens skall ges avgörande betydelse vid tillämpning av de
konkurrensrättsliga reglerna. För territoriella begränsningar i vertikala
avtalsrelationer kan tre möjliga positioner urskiljas inom konkurrens-
rättslig doktrin: 1) Territoriella begränsningar bör alltid tillåtas, om en
sammanvägning mellan begränsad inommärkeskonkurrens och främjad
mellanmärkeskonkurrens leder till en positiv nettoeffekt, 2) territoriella
begränsningar bör förbjudas, när inte specifika kriterier är uppfyllda som
talar för tillåtlighet och 3) territoriella begränsningar är normalt sett nyttiga
och bör generellt tillåtas.

Om territoriella begränsningar normalt kan medföra avgörande posi-
tiva effekter, är en näraliggande slutsats, att dessa bör tillåtas i varje fall
om avvägningen mellan begränsad inommärkeskonkurrens och främjad
mellanmärkeskonkurrens leder till en positiv nettoeffekt. I Sylvania213

reverserade majoriteten i Supreme Court per se-förbudet mot territoriella
begränsningar i Schwinn214 och slog fast att dessa skulle bedömas enligt
rule of reason, när de var av vertikal natur. Supreme Court lämnade ett
visst utrymme öppet för att tillämpa per se-förbud för vissa specifika situ-
ationer. En avvikelse från rule of reason måste dock enligt domstolen
baseras på ”demonstrable economic effect rather than… upon formalistic
line drawing (min kurs.). Normalt sett är det alltså den slutliga ekono-
miska effekten, som räknas vid bedömningen av vertikala territoriella
begränsningar.215 I Sylvania antyddes att rule of reason-bedömningen
skulle gå till så, att den begränsade inommärkeskonkurrensen vägdes
mot mellanmärkeskonkurrensen.216 Genom senare rättspraxis i lägre
instanser kom metoden att upphöjas till norm.217 Metoden att låta den

213  Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
214  U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388 U.S. 365 (1967).
215  I en rule of reason-bedömning skulle annars i princip även ickeekonomiska konkur-
rensrättsliga målsättningar kunna få betydelse. Om olika målsättningar se Peeters, ”The
Rule of Reason Revisited: Prohibition on Restraints of Competition in the Sherman Act
and the EEC Treaty”, 37 Am. J. Comp. L. 1989 s. 521 ff., 522 f.
216  Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977) s. 57 n. 27.
217  Posner, ”The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se
Legality”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 6 ff., 18.
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ekonomiska nettoeffekten avgöra, huruvida en territoriell begränsning
skall anses konkurrensbegränsande eller ej, harmonierar väl med uppfatt-
ningen, att begränsningarna normalt medför förbättrad effektivitet, och
att begränsningen är försvarlig även om all inommärkeskonkurrens för-
svinner.218 

Företrädare för en mer skeptisk hållning gentemot territoriella
begränsningar har framfört uppfattningen, att per se-förbud är att före-
dra framför en rule of reason-bedömning. Den grundläggande tanken är,
att de skadliga effekterna av vertikala territoriella begränsningar normalt
är övervägande. Comanor hävdade efter Supreme Court’s avgörande
White Motor, att territoriella begränsningar borde förbjudas per se, men
att särskilt undantag borde göras för de situationer, när begränsningarna
är särskilt önskvärda, nämligen när de främjar marknadsinträde för nya
företag eller för nya produkter.219 Senare, många år efter Sylvania, fram-
förde han en liknande uppfattning, nämligen att rule of reason-bedöm-
ningen borde modifieras, men att territoriella begränsningar, som främ-
jar inträdet av nya företag eller produkter, borde få en mer fördelaktig
bedömning.220 Comanor menar, att en bedömning från fall till fall inte
nödvändigtvis är att föredra, utan att införandet av ”policy standards”
kan vara mer jurdiskt effektiv.221 Louis menar, att en fullständig rule of
reason-bedömning skapar en dyr och omöjlig process, och att ett partiellt
per se-förbud är att föredra.222 Pitofsky är övervägande positiv till
Supreme Court’s val att i Sylvania reversera Schwinn223 men menar, att
det i särskilda situationer bör föreligga förbud mot territoriella begräns-
ningar per se. Territoriella begränsningar bör förbjudas 1) om de skapar
vattentäta uppdelningar mellan marknader eller kundgrupper, 2) när en

218  De flesta, som anser att territoriella begränsningar normalt medför förbättringar
avseende effektivitet och konkurrens, torde föredra en rule of reason-bedömning. Som
framgår nedan går dock Posner längre och hävdar att territoriella begränsningar som är
vertikala bör tillåtas per se.
219  Comanor, ”Vertical Territorial and Customer Restrictions: White Motor and its
Aftermath”, 81 Harv. L. Rev. 1968 s. 1419 ff., 1437 f.
220  A.a. s. 1001 f.
221  A.a. s. 1001 f.
222  Louis, ”Vertical Distributional Restraints under Schwinn and Sylvania: An Argu-
ment for the Continuing Use of a Partial Per Se Approach”, 75 Mich. L. Rev. 1976
s. 275 ff., 306.
223  Pitofsky, ”The Sylvania Case: Antitrust Analysis of Non-Price Vertical Restrictions”,
78 Colum. L. Rev. 1978 s. 1 ff., 37.
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återförsäljare reserverar ett exklusivt område åt sig självt (vilket kan
betraktas som en horisontal uppdelning), 3) om de bidrar till att upp-
rätthålla prisbegränsningar eller 4) när det föreligger en bakomliggande
återförsäljarkartell (nämns i Sylvania som exempel på när per se-förbud
fortfarande kan vara aktuellt).224

Inom EG-rätten används främst generella regler för att bestämma, när
klausuler är tillåtna. Territoriella begränsningar kan tillåtas under sär-
skilda omständigheter. I Nungesser slog EG-domstolen fast, att territoriella
begränsningar i form av öppna exklusiva licenser inte nödvändigtvis är
konkurrensbegränsande, och i Erauw-Jacquery öppnade domstolen för
mer långtgående territoriella begränsningar. Kommissionen har genom
sin tolkning av domarna begränsat möjligheten till att mer generellt låta
licensavtal falla utanför tillämpningsområdet för art. 81.1. Principen i
Nungesser begränsas strikt till de fall, där de uppräknade kriterierna är
uppfyllda, som att det måste föreligga ny teknik. Räckvidden i Erauw-
Jacquery anser kommissionen vara begränsad till växtförädlingsområ-
det.225 Föreligger en mer långtgående marknadsuppdelning, anses även i
EG-domstolens praxis en konkurrensbegränsning föreligga, oavsett om
klausulen samtidigt är effektivitetshöjande. Enligt avgörandet i Nungesser
är en territoriell begränsning, som resulterar i absolut områdesskydd,
förbjuden och kan inte beviljas undantag, eftersom den går längre än vad
som anses nödvändigt. I Pronuptia ansågs en exklusivitetsklausul i ett
franchiseavtal leda till marknadsuppdelande effekt, när den samverkade
med en lokalklasul, i varje fall eftersom avtalet omfattade upplåtelse i ett
välkänt varumärke. Den marknadsdelande effekten ledde till att förbu-
det mot konkurrensbegränsande avtal enligt art. 81.1 ansågs uppfyllt,
vilket inte uteslöt att undantag enligt art. 81.3 skulle kunna komma på
fråga.

Någon vägning av inommärkeskonkurrens mot mellanmärkeskonkur-
rens, som förekommer i den amerikanska rule of reason-bedömningen,
tycks alltså inte aktuell inom EG-rätten. Absolut områdesskydd är för-
bjudet och kan inte erhålla undantag, även om det skulle kunna visas att
en positiv ekonomisk nettoeffekt föreligger. Parterna måste nöja sig med
en mindre omfattande territoriell begränsning, eftersom en sådan anses
tillräcklig, om den behövs för att möjliggöra att avtal kommer till

224  A.a. s. 28 ff.
225  Se Association of Plant Breeders of the EEC, art. 19(3), Notice [1990] OJ C61/3
(= [1990] 4 CMLR 259).
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stånd.226 Föreligger mindre ingripande territoriella begränsningar som
rena exklusivitetsavtal, måste parterna förlita sig på möjligheten att
erhålla undantag enligt art. 81.3. Genom gruppundantag föreligger
generella regler för hur avtalet får utformas. Förbud mot passiv försäljning
mellan licenstagares territorier är t.ex. inte tillåtna.

Även Posner menar, att rule of reason-prövningen av territoriella
begränsningar i vertikala avtal är problematiskt,227 särskilt när den får
formen av en balansering av inommärkeskonkurrens respektive mellan-
märkeskonkurrens. För det första är det knepigt att avgöra, när en
begränsning är övervägande konkurrensbefrämjande eller inte.228 För det
andra kommer marknaden automatiskt att göra en avvägning mellan
inommärkeskonkurrens och mellanmärkeskonkurrens på ett sätt, som
maximerar samhällsnyttan.229 Posner menar, att när det inte föreligger
någon påtryckning från återförsäljare eller konkurrensbegränsande över-
enskommelse mellan tillverkare, så har tillverkaren aldrig intresse av att
begränsa konkurrensen i distributörsledet. Detta samband är så starkt,
att det bör införas en per se-regel för att tillåta klausuler typ territoriella
begränsningar, som begränsar inommärkeskonkurrensen. För att klausu-
lerna skall kunna angripas krävs, att de anses som uttryck för en återför-
säljarkartell. Den föreslagna per se-regeln skulle ”serve both to lighten the
burden of the courts and to lift a cloud of debilitating doubt from prac-
tices that are usually and perhaps always procompetitive.”230

Givetvis är Posners föreslagna lösning att tillåta ett avtal per se mycket
ovanlig inom konkurrensrättlig reglering. Territoriella begränsningar i
patentlicenser åtnjuter emellertid i amerikansk rätt skydd genom den
s.k. inherency doctrine.

226  Se mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR
2015 (= [1983] 1 CMLR 278).
227  Posner, ”The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se
Legality”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 6 ff., 14 ff.
228  A.a. s. 18 ff. Posner utvecklar problematiken enligt följande. Mäts konkurrens som
grad av rivalitet, är det omöjligt att skilja mellan priskonkurrens, som leder till sänkta
priser på varorna, och konkurrens med vidhängande tjänster, som leder till högre priser
men också bättre kvalitet för konsumenten. Det teoretiskt bästa sättet, att pröva om kon-
kurrensen förbättrats eller försämrats, är att undersöka, om utbudet ökat kvantitativt
eller inte, alternativt om åtgärden lett till ökad marknadsandel. Problemet är, att detta
kan vara svårt att med någon säkerhet klargöra praktiskt i en process.
229  A.a. s. 19.
230  A.a. s. 23.
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4.4 Analys och slutsatser
Territoriella begränsningar kan i licensavtal utformas som exklusivitets-
klausuler, som vidare kan kompletteras med mer eller mindre omfat-
tande exportförbud. Även andra typer av avtalsklausuler kan bidra till att
marknaden delas upp mellan avtalsparterna. Det finns stora skillnader
mellan den EG-rättsliga och den amerikanska konkurrensrättsliga regle-
ringen på detta område. En central skillnad mellan de båda rättsområ-
dena är, att integrationsmålet är av särskild betydelse för dessa frågor
inom EU.

Kommissionen har i en rad beslut hävdat uppfattningen, att exklusiva
licensavtal normalt sett är konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. Om
de bidrar till att främja produktion eller distribution av varor, eller tek-
niskt eller ekonomiskt framåtskridande, kan de sedan undantas enligt
art. 81.3, om konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst,
som därigenom uppkommer. Motsvarande gäller för andra territoriella
begränsningar, som inte går så långt att de är generellt förbjudna. Enligt
EG-domstolens praxis behöver exklusiva licensavtal dock inte nödvän-
digtvis strida mot art. 81.1. I LTM v. MBU slogs fast, att exklusiva åter-
försäljaravtal inte automatiskt var konkurrensbegränsande, och i Nungesser
preciserades när en s.k. öppen exklusiv licens var tillåten enligt art. 81.1.
Likaså var en exklusiv licens tillåten i Coditel II, och i Erauw-Jacquery
tilläts även en mer långtgående territoriell begränsning. Kommissionen
har dock tolkat utrymmet för att exklusiva licenser skulle falla utanför
art. 81.1 restriktivt, varför dessa alltså endast kan accepteras, om kriteri-
erna för undantag enligt art. 81.3 är uppfyllda. Tillämpningen av
art. 81.1 har i kommissionens praxis ofta fortsatt vara formalistisk. För
att ett exklusivt avtal skall kunna falla utanför art. 81.1 har krävts, att
kriterierna i Nungesser i strikt mening varit uppfyllda.

I praktiken måste avtalsparter förlita sig på att licensavtalet kan
undantas enligt art. 81.3. Kommissionens gruppundantag är här av central
betydelse. Enligt nuvarande TeknikF är inte exklusiva licenser nödvän-
digtvis konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. Kommissionens argu-
mentation närmar sig på så sätt EG-domstolens linje. Samtidigt innebär
nuvarande TeknikF i stor utsträckning, att rättsläget skärpts i förhållande
till tidigare gruppundantag. Som tidigare är det tillåtet att avtala om
exklusiva licenser och enkla licenser, när det är fråga om ensidiga avtal,
oavsett om parterna är konkurrenter eller inte. Det är på motsvarande
sätt tillåtet att begränsa parternas rätt att sälja aktivt eller passivt till
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varandras territorium. Däremot är det inte längre möjligt att skydda
licenstagaren mot konkurrens från andra licenstagare om avtalsparterna
anses vara konkurrenter. Det går i sådana fall inte att förbjuda andra
licenstagare vare sig aktiv eller passiv försäljning till licenstagarens terri-
torium, utom i sådana fall då denne inte var konkurrent när avtalet
ingicks. Om parterna inte är konkurrenter, är det däremot möjligt att
förbjuda aktiv försäljning. Passiv försäljning kan förbjudas de närmaste
två åren, vilket är en minskning i förhållande till vad som gällde tidigare.

I den amerikanska rätten är det genom Supreme Courts avgörande
Sylvania fastslaget, att territoriella begränsningar skall bedömas enligt
rule of reason, när de är av vertikal natur. I efterföljande praxis har en
sammanvägning gjorts mellan inommärkes- och mellanmärkeskonkur-
rens. Föreligger ett positivt nettoresultat anses begränsningen tillåten.
Horisontala territoriella begränsningar är normalt förbjudna per se. Ett
undantag från detta utgör patentlicenser. För dessa gäller att territoriella
begränsningar, oavsett om effekterna är vertikala eller horisontala, gene-
rellt är tillåtna enligt the inherency doctrine. För att de territoriella
begränsningarna skall kunna angripas, måste det föreligga några ”addi-
tional facts”, som leder till att begränsning av konkurrensen anses före-
ligga. Exempelvis kan karteller, som gömmer sig bakom mindre viktiga
patent angripas konkurrensrättsligt.

Den konkurrensrättsliga regleringen av territoriella begränsningar
innebär mycket centrala skillnader mellan EG-rätten och amerikansk
rätt. Viktiga skiljelinjer föreligger i fråga om synen på vilken betydelse
förekomsten av marknadsmakt och skillnaden mellan vertikala och hori-
sontala avtal bör tillskrivas samt vilken omfattning en immaterialrätt bör
anses ha.

För patentlicenser är den viktigaste skillnaden mellan EG-rätt och
amerikansk rätt att territoriella begränsningar enligt amerikansk rätt
anses vara inom patentets ramar och därmed skyddas av inherency doctrine.
En territoriell begränsning anses innebära, att licenstagaren erhållit en
begränsad rättighet, som kan härledas från licensgivarens patent. Territo-
riella begränsningar kan därför inte angripas så länge de inte inkräktar på
den immaterialrättsliga konsumtionen, vilken föreligger när en produkt
satts på marknaden. I EG-rätten anses däremot inte territoriella begräns-
ningar generellt sett falla innanför patentets ramar. Enligt kommissio-
nens nuvarande hållning i TeknikF föreligger konsumtion, redan när ett
licensavtal föreligger. Det är därför inte möjligt att använda en patent-
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rättighet i ett land för att stoppa direktförsäljning dit. Territoriella
begränsningar som exportförbud ligger därmed alltid utanför patentets
ramar och måste bedömas enligt den konkurrensrättsliga regleringen.

Enligt amerikansk rätt skall, som framgått, ett vertikalt avtal bedömas
enligt rule of reason. Detta innebär, att parternas marknadsmakt kan få
betydelse för bedömningen (för patentlicenser gäller dock skydd enligt
inherency doctrine). I den EG-rättsliga TeknikF är möjligheten att avtala
om territoriella begränsningar bestämt reglerad oavsett parternas ställ-
ning på marknaden. När individuell prövning skall genomföras som
följd av att tröskelvärdena passerats, innebär detta ofta ingen reell för-
ändring av rättsläget. Vissa begränsningar, som annars inte nödvändigt-
vis fallit under art. 81.1, kan undantas enligt art. 81.3. Den viktiga skill-
naden är, att det i vissa situationer går att stoppa avtal, som anses särskilt
problematiska med hänsyn till parternas marknadsmakt. Till skillnad
från i amerikansk rätt innebär däremot inte svag marknadsmakt någon
direkt lättnad i regleringen.

En annan viktig skillnad mellan amerikansk rätt och EG-rätt förelig-
ger i synen på skillnaden mellan vertikala och horisontala begränsningar.
Enligt gängse ekonomiskt tänkande är vertikala begränsningar inte lika
allvarliga som horisontala begränsningar. Tidigare gjordes i den EG-
rättsliga regleringen inte någon skillnad mellan vertikala och horisontala
effekter i licensavtal. I den nuvarande TeknikF är däremot denna dis-
tinktion av central betydelse. Här föreligger dock en mycket viktig skill-
nad i förhållande till den amerikanska rätten. En territoriell begränsning
bedöms i amerikansk rätt enligt rule of reason, vilket innebär en stark
lättnad av rättsläget. I EG-rätten bedöms territoriella begränsningar
enligt ungefär samma regler som tidigare (eller ytterligare något restrikti-
vare), när licensavtalet anses slutet mellan avtalsparter i vertikala led.
Anses avtalet horisontalt är i stället bedömningen betydligt hårdare.
Kommissionens reglering innebär därmed en skärpning av rättsläget. Till
skillnad från i amerikansk rätt har inte distinktionen mellan vertikala
och horisontala begränsningar inneburit en uppmjukning av regle-
ringen, vilket annars hade inneburit ett närmande till tänkandet i den
ekonomiska huvudströmningen.

En likhet mellan amerikansk rätt och EG-rätt är däremot, att man
inom båda systemen i allt högre utsträckning erkänt betydelsen av eko-
nomiska målsättningar vid tillämpning av konkurrensrätten. Att territo-
riella begränsningar kan vara av positiv betydelse för att bekämpa free
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riding slås uttryckligen fast i Supreme Courts avgörande Sylvania, och
även inom EG-rätten är detta uttalat. I rättspraxis från EG-domstolen
och kommissionen erkänns, att territoriella begränsningar kan vara nöd-
vändiga för att uppmuntra licenstagaren att göra nödvändiga investe-
ringar, och i Riktlinjerna till den senaste TeknikF nämns uttryckligen
bekämpning av free riding som ett legitimt behov bakom territoriella
begränsningar. En viktig skillnad för den ekonomiska argumentationen
är dock, att den amerikanska rätten tillåter territoriella begränsningar så
snart en positiv ekonomisk nettoeffekt föreligger vid balansering mellan
inommärkeskonkurrens och mellanmärkeskonkurrens, medan territori-
ella begränsningar regleras med generella regler inom EG-rätten. Alltför
långtgående begränsningar, som förbud mot passiv försäljning mellan
licenstagare, tolereras antingen inte alls eller i mycket begränsad omfatt-
ning. Begränsningar, som resulterar i absolut områdesskydd, anses inte
nödvändiga för parterna, som hänvisas till mildare former av territoriella
begränsningar. EG-rätten tillåter därmed inte en alltför långtgående
territoriell begränsning, även om den skulle visa sig vara ekonomiskt
optimal (i Erauw-Jacquery var dock EG-domstolen mer generös, men
kommissionen anser att fallet endast är tillämpligt på växtförädlingsrätter).

En slutsats är, att den ekonomiska argumentationens betydelse vid
bedömningen av territoriella begränsningar erkänts inom EG-rätten
men fått ett mindre genomslag. Integrationsmålet är av särskild bety-
delse här, och de förändringar, som kommissionen vidtagit i den nuva-
rande TeknikF, innebär snarast att möjligheterna att avtala om begräns-
ningar snävats in, även inom områden där det varit ekonomiskt försvar-
bart med en reglering som gått åt motsatt håll. Den ekonomiska
argumentationen förefaller ha haft en svagare betydelse för utform-
ningen av regleringen inom detta område. En förbättring för avtalspar-
terna är dock, att TeknikF även omfattar ömsesidiga avtalsbegränsningar.
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5. Begränsning av användnings-
områden (field of use) och 
produktmarknader samt 
kunduppdelningar

5.1 Olika former av begränsningar av användnings-
områden och kunduppdelningar

Föreliggande avsnitt behandlar den konkurrensrättsliga regleringen av
avtalsbegränsningar i licensavtal, som avser tekniska användningsområden,
produktmarknader och kundgrupper. Att i ett patentlicensavtal specificera
vilket användningsområde, som upplåtits, är en naturlig komponent i ett
avtal, som avser patent, som omfattar ett bredare område för verksamhet.
Att i ett avtal särskilja olika kundgrupper, som reserverats för de olika
parterna, kan däremot vara del av ett konkurrensbegränsande förfarande
med marknadsuppdelande effekter. Samtidigt kan gränsdragningen mellan
begränsning av tekniska användningsområden och begränsning av olika
kundgrupper vara flytande, särskilt som den förra begränsningen ofta
kan resultera i kunduppdelande effekter.

När en innehavare av ett patent eller know-how upplåter rättigheter,
kan dessa begränsas genom en s.k. field of use-klausul, som begränsar
möjligheterna att använda rättigheterna. Field of use skulle kunna tänkas
förekomma i en rad olika situationer. T.ex. kan vid försäljning av ett
patenterat objekt köparens rätt att använda objektet begränsas till vissa
bestämda användningsområden.1 P.g.a. av konsumtionsreglerna inom
EG-rätten, amerikansk rätt eller annan nationell rätt (t.ex. svensk) är
dock möjligheterna ytterst begränsade att ålägga köparen restriktioner

1  Gibbons, ”Field Restrictions in Patent Transactions: Economic Discrimination and
Restraint of Competition”, 66 Colum. L. Rev. 1966 s. 423 ff.
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avseende ett överlåtet objekt.2 På motsvarande sätt kan vid leasing3 av ett
patenterat objekt köparens rätt att använda objektet begränsas till vissa
bestämda användningsområden.4 Vad som är av intresse här är använd-
ningen av klausulen vid licensiering, där licenstagarens rätt till den licen-
sierade tekniken begränsas till vissa bestämda användningsområden. I ett
licensavtal kan licenstagarens rätt till immaterialrätten begränsas i flera
olika avseenden:

1) licenstagarens rätt kan vara begränsad till att endast utnyttja tekni-
ken inom visst användningsområde,

2) en försäljningslicens kan vara begränsad till att sälja produkter för
visst användningsområde,

3) licensen kan vara begränsad till att sälja produkter inom viss pro-
duktmarknad,

4) licensen kan vara begränsad till att sälja produkter inom viss kund-
krets. En sådan begränsning kan ha formen av en field of use-klausul,
men kan också falla helt utanför det området.

En bestämmelse i ett licensavtal, som innebär att den till vilken immaterial-
rätten upplåts inte får använda den till samtliga tekniskt möjliga använd-
ningsområden, betecknas alltså som en s.k. field of use-klausul. I ett avtal
utformas dock vanligtvis inte field of use-klausulen som en bestämmelse,
där det anges vad licenstagaren inte får göra, utan snarare innefattar den
en precisering av det område inom vilket tekniken får utnyttjas.5

Field of use-klausulen innebär alltså begränsningar av vissa tekniska
användningsområden, men kan som ovan framhållits även resultera i
uppdelningar av produktmarknader och kundgrupper.6 Dessa begrepp får
särskild betydelse genom den konkurrensrättsliga regleringen. 

2  Om konsumtion se 4.2.1.5.
3  Leasing innebär att det föreligger ett hyresavtal, där hyrestagaren ofta förväntas för-
värva det hyrda objektet vid avtalstidens slut. Om leasing se t.ex. Håstad, Sakrätt
avseeende lös egendom s. 150 f.
4  Gibbons, ”Field Restrictions in Patent Transactions: Economic Discrimination and
Restraint of Competition”, 66 Colum. L. Rev. 1966 s. 423 ff. Det skulle dock kunna
tänkas, att en domstol i vissa fall skulle kunna se igenom leasingkonstruktionen och till-
lämpa konsumtionsreglerna som vid vanligt köp.
5  Lidgard, Licensavtal i EU s. 171.
6  Se även Adelman & Juenger, ”Patent-Antitrust: Patent Dynamics and Field-of-Use
Licensing”, 50 N.Y.U. L. Rev. 1975 s. 273 ff., Lidgard, Licensavtal i EU s. 176 n. 19.



239

Eftersom field of use kan innefatta restriktioner för licenstagarens för-
säljning, kan gränsdragningsproblematik uppkomma i förhållande till
kopplingsförbehåll. Åläggs licenstagaren att tillverka och sälja bestämd typ
av produkt, kan det i vissa fall föreligga koppling mellan patenterat
objekt och annat objekt vid försäljningen.7

Field of use skulle även under vissa omständigheter kunna betraktas som
en form av licensvägran, när licensgivaren reserverar ett verksamhetsområde
för egen räkning. Normalt sett är det legitimt för en patenthavare att vägra
upplåta licens till sina rättigheter, även om innehavaren av en immaterial-
rätt under särskilda omständigheter kan åläggas att upplåta licens.8

5.2 Konkurrensrättslig reglering

5.2.1 EG-rätt

5.2.1.1 Inledning
Som beskrivits ovan kan field of use-klausuler resultera i uppdelningar av
kundgrupper, vilket är av generellt konkurrensrättsligt intresse. Sådana
bestämmelser kan föreligga i en rad olika typer av avtal, t.ex. distribu-
tionsavtal. Uppdelning av kundgrupper kan liknas vid isolering av olika
geografiska marknader och kan, under givna omständigheter, angripas
konkurrensrättsligt. Det finns alltså ett konkurrensrättsligt intresse av att
även reglera möjligheten till sådana begränsningar i licensavtal. Sam-
tidigt utgör begränsning av användningsområden ett naturligt inslag i ett
patentlicensavtal, eftersom det är normalt att precisera vilken teknik som
licensen omfattar.

Det föreligger alltså behov av att särskilja avtal om kunduppdelningar
från avtal som begränsar det tekniska användningsområdet för licenser. I
kommissionens beslut Windsurfing9 ansågs avtalet konkurrensbegrän-
sande, eftersom det avsåg en begränsning inom samma teknik. Resone-

7  En sådan problematik aktualiserades i mål 193/83 EEC, Windsurfing International
Inc. v. Commission, [1986] ECR 611 (= [1986] 3 CMLR 489). Se vidare 5.2.1.3.
8  Om licensvägran se 3.4.3.1.
9  Beslut 83/400/EEC, Windsurfing International Inc., [1983] OJ L229/1 (= [1984]
1 CMLR 1).
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manget torde inte ha samma relevans för dagens rättsläge.10 I Riktlin-
jerna till TeknikF (punkt 180) diskuteras skillnaden mellan begränsning
av användningsområden och begränsning av kundgrupper (se nedan).

5.2.1.2 Kommissionens avgöranden
Kommissionen har vid några tillfällen särskilt tagit ställning till klausuler,
som begränsat användningsområdet för licensen. I beslutet Windsurfing
(1983)11 förelåg patentlicenser avseende riggar till windsurfingbrädor
inom ramen för ett större samarbete avseende produktion och distribu-
tion av brädorna. Här hörde bestämmelsen om begränsning av använd-
ningsområdet till de klausuler i licensavtalet, som kommissionen inte
kunde godta. 

Windsurfing upplät en rad licenser att tillverka och sälja patenterade riggar till
windsurfingbrädor. Licenserna preciserade till vilka olika typer av brädor, som
riggarna skulle få användas. Ville licenstagaren utnyttja riggarna till en annan typ
av bräda krävdes Windsurfings godkännande. Windsurfing åtog sig att inte
undanhålla sin auktorisation utan skäl, varvid förutsättningarna för godkännande
var, att den nya brädan inte fick avvika från produktens kvalitetskrav. En ytterli-
gare förutsättning var, att brädan inte inkräktade på andra licenstagares rätt (i ett
avtal preciserades endast en bestämd licenstagare, i ett annat talades det om
licenstagare i allmänhet).

Kommissionen ansåg, att klausulen såväl stred mot art. 81.1 EGF som
att den inte kunde undantas enligt art. 81.3. Patentskyddet ansågs inte
kunna rättfärdiga konkurrensbegränsningen. Kommissionen menade,
att det inte var fallet att licenserna hade begränsats till olika tekniska
områden, utan att det istället var så, att licenserna begränsades inom
samma tekniska användningsområde.12 Även Windsurfings argument, att
åtgärden var berättigad för att upprätthålla kvalitetskrav, tillbakavisades
med motiveringen, att patentets ”specific subject matter” endast kunde

10  En begränsning inom samma teknik kan nämligen utgöra en avgränsning av en eller
flera produktmarknader (se Riktlinjer punkt 179), vilket är tillåtet enligt TeknikF art.
4.1.c.i–ii (i PatentF, som trädde i kraft ett år efter kommissionens beslut i Windsurfing,
var inte begränsningar av produktmarknader upptagna på vita listan, vilket dock blev fallet
några år senare i Know-howF, art. 2.1.8 och i GTeknikF, art. 2.1.8).
11  Beslut 83/400/EEC, Windsurfing International Inc., [1983] OJ L229/1 (= [1984]
1 CMLR 1).
12  Windsurfing: ”The scope of the patent protection… could not by itself in any way
justify these restrictions, since they constituted restrictions on use within the same tech-
nical field of application – namely the construction of sailboards for use on water”
(punkt I.1.a.a.).
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omfatta kvalitetskrav, där hela produkten omfattades av patentet eller
där kvalitetskraven var inskränkta till den del av produkten, som omfat-
tades av patentet.13 Avtalet var konkurrensbegränsande, bl.a. eftersom
kravet på att licenstagaren måste erhålla licensgivarens tillstånd för att
sälja nya brädor möjliggjorde att licensgivarens och licenstagarens pro-
dukter ur konkurrenshänseende kunde isoleras från varandra.14 Vidare
begränsades licenstagarens kommersiella frihet genom förbudet mot att
endast sälja riggar. Beslutet överklagades till EG-domstolen, som bekräf-
tade kommissionens negativa inställning till klausulen (se nedan).

Några år senare tog kommissionen ställning till begränsning av
användningsområden i know-howavtal. I två avgöranden, Rich Products/
Jus-Rol (1987) och Delta Chemie/DDD (1988) ansågs det tillåtet att
begränsa licensens användningsområde.

I avgörandet Rich Products/Jus-Rol15 förelåg en tillverkningslicens, som omfattade
know-how. Licenstagaren Jus-Rol begärde individuellt undantag av kommissio-
nen för de olika konkurrensbegränsande klausuler, som fanns i avtalet, varav
klausulen, som preciserade användningsområdet, är intressant här. Kommissio-
nen menade, att det inte ens tycktes föreligga någon reell begränsning av använd-
ningsområdet, eftersom produkten definierats så, att den täckte samtliga möjliga
sätt att använda den överförda kunskapen. Det fanns därmed inget återstående
område reserverat för licensgivaren eller för andra licenstagare. Men även om så
skulle vara fallet, ansåg kommissionen att ”such an obligation would not be
restricitive of competition.”16

I Delta Chemie/DDD17 uppläts till det engelska företaget DDD Ltd en exklusiv
know-howlicens av det tyska företaget Delta Chemie. DDD sökte individuellt
undantag av kommissionen för avtalet. Det innehöll en rad klausuler, som kom
att bedömas. När det gällde förbudet för licenstagaren att använda delgiven
know-how för andra användningsområden än tillverkningen av de licensierade
produkterna, ansågs bestämmelsen inte över huvud taget strida mot art. 81.1
EGF, och behövde därmed inte undantas. Kommissionen nöjde sig med att kon-
statera, att en begränsning av användningsområdet föll inom ramen för skyddet

13  Se vidare 8.2.1.2.
14  Windsurfing: ”In particular, this allows a licensor to limit competition from the licen-
sees against himself and competition amongst the licensees by using ’selective’ approval
to ensure that his licensees products are isolated one from another” (punkt I.1.cc).
15  Beslut 88/143/EEC (Rich Products/Jus-Rol), Jus-Rol Ltd & Rich Products Corp.,
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
16  Rich Products/Jus-Rol punkt 36.
17  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).



242

för know-how, och att om inte know-howinnehavaren skulle tillerkännas frihet i
detta avseende, skulle denne berövas en mer eller mindre väsentlig del av fruk-
terna av sin know-how.18

Lidgard menar, att ”(d)et kan diskuteras om Delta Chemie och Jus-Rol är
uttryck för begränsningar av användningsområdet eller kanske snarare är
att jämställa med förbudet i en välavvägd sekretessklausul att använda
kunskapen utanför ett definierat område.”19 Samtidigt torde det vara
möjligt att i kommissionens resonemang skönja en argumentation, som
skulle vara principiellt tillämpbar även på immaterialrätter. Kommissio-
nen talade, som nämnts, i Delta Chemie/DDD om ”the corollary to the
acknowledged right”, och i Rich Products/Jus-Rol talades om licensgiva-
rens rätt att behålla vissa användningsområden för egen del eller för
andra licenstagare. Argumenten förefaller att vara relevanta även för field
of use-klausuler vid patentlicensavtal.

5.2.1.3 EG-domstolens avgörande i Windsurfingfallet
Kommissionens ovan nämnda beslut Windsurfing överklagades till EG-
domstolen. Kommissionens negativa syn på avtalsbegränsningen i det
aktuella licensavtalet bekräftades av domstolen.

I Windsurfing International v. Commission20 hade kommissionen, vilket redogjorts
för ovan, vägrat att bevilja individuellt undantag för ett licensavtal, där licenstaga-
ren fick rätt att producera riggar men endast sälja bestämda vindsurfingbrädor till
vilka dessa riggar hörde. Kommissionens ståndpunkt, att den typ av begräns-
ningar av användningsområdet, som gjorts, inte var acceptabla, bekräftades av
EG-domstolen. Windsurfing argumenterade för att begränsningen var nödvän-
dig för att upprätthålla kvalitet på de marknadsförda produkterna. Kommissio-
nen framförde motargumentet, att innehavet av en immaterialrätt inte gav licens-

18  Delta Chemie (punkt 31). Utanför art. 81.1 föll ”the prohibition upon the licensee
from using the formulae and the manufacturing processes… for other uses than the
manufacture of the licensed products, for as long as these formulae and processes are not
within the public domain, is equally not restrictive of competition within the meaning of
article [81.1], because it constitutes the corollary to the acknowledged right of the licensor
to dispose freely of his know-how and, as a result, to limit the use by third parties solely
to manufacture of the licensed products. If this was not the case the holder of the right
may be deprived of a more or less important part of the receipts from his know-how.”
19  Lidgard, Licensavtal i EU s. 172.
20  Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
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givaren rätt till marknadskontroll i den utsträckning, som skulle bli fallet. Field of
use-begränsningar kunde accepteras, endast om de var relaterade till olika pro-
dukter som hörde till olika marknader.21 

EG-domstolen framhöll, att som ”the Commission rightly points out”
kunde rätten till kvalitetskontroll inte heller täcka en produkt, som inte
helt omfattades av patentet.22 Domstolen gick dessutom ytterligare ett
steg och hävdade, att det verkliga intresset bakom användningsbegräns-
ningen i själva verket var att styra det utbud som licenstagarna erbjöd
marknaden: ”It must therefore be held that Windsurfing International’s
real interest lay in ensuring that there was sufficient product differentiation
between its licensees’ sailboards to cover the widest possible spectrum of
market demand.”23

Field of use-klausulen i Windsurfing aktualiserade gränsdragnings-
problematik i förhållande till kopplingsförbehåll. Genom att licens-
tagarna ålades att endast sälja riggarna som beståndsdelar i windsurfing-
brädor, där dessutom olika modeller var tilldelade olika licenstagare,
kunde klausulen betraktas som en otillåten koppling.24 Det bör därför
observeras, att synen på kopplingsförbehåll (från kommissionens sida)
förändrats sedan dess. De undantas numera generellt enligt TeknikF, om
parternas marknadsandelar inte passerat tröskelvärdena.25

5.2.1.4 Teknikförordningens regler
Enligt bestämmelserna i TeknikF är det normalt möjligt att avtala om
begränsningar i användningsområden och produktmarknader. En gräns-
dragningsproblematik uppkommer i förhållande till kunduppdelningar,
som tillåts i begränsad omfattning.

Enligt TeknikF är det, när parterna är konkurrenter, förbjudet att dela
upp marknader och kunder, utom när det är fråga begränsning av
användningsområden eller produktmarknader (art. 4.1.c.i, art. 4.1.c.ii).
Parterna kan även avtala om field of use, som ger parterna ömsesidiga

21  Windsurfing, punkt 42: ”In reply the Commission contends that the fact that an
undertaking which has granted licences to other undertakings is the proprietor of an
industrial property right does not entitle it to control the market in the products under
licence. Restrictions on the field of use of the products may be acceptable but only if they
relate to different products belonging to different markets.”
22  Windsurfing, punkt 45.
23  Windsurfing, punkt 49.
24  Om Windsurfingavgörandet som otillåten koppling, se 8.2.1.2.
25  Se 8.2.1.3.
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rättigheter, vilket var förbjudet enligt det ursprungliga förslaget.26 Det är
däremot över huvud taget inte tillåtet att avtala om kunduppdelningar.
Skulle parterna inte vara konkurrenter, gäller att det då står parterna fritt
att formulera field of use-klausuler som de önskar (art. 4.2 e contrario),
så länge de inte resulterar i kunduppdelningar. Även sådana är emellertid
tillåtna i relativt stor utsträckning. Licensgivaren kan alltid reservera en
exklusiv kundgrupp för egen räkning (art. 4.2.b.i). Denne kan också
reservera exklusiva kundgrupper åt licenstagarna, som kan skyddas mot
aktiv försäljning men inte mot passiv utom under de två första åren (se
art. 4.2.b.ii). Licenstagaren kan dock endast skyddas mot aktiv försälj-
ning men inte mot passiv försäljning från annan licenstagare, som är
konkurrent med licensgivaren (se art. 4.1.c.v.).

Den nuvarande regleringen har i viss utsträckning gett parterna större
frihet. Ensidiga avtal om begränsningar av användningsområdet har vis-
serligen alltid varit tillåtet i gruppundantagen.27 En förändring är att
ömsesidiga begränsningar, som tidigare föll inom det oreglerade områ-
det, numera tillåts. En annan förändring i motsvarande riktning är att
rättsläget har klarlagts vad gäller kunduppdelningar, eftersom dessa
enligt nuvarande TeknikF tillåts under reglerade former, när det är fråga
om avtal mellan parter som inte är konkurrenter. Tidigare var tillåtlighe-
ten osäker när parterna inte konkurrerade med varandra.28

26  Förslag till TeknikF art. 4.1.c.i. Förslaget blev på denna punkt kritiserat bl.a. i olika
remissyttranden, vilket torde ha haft betydelse för utformningen av den slutliga regeln.
27  Enligt tidigare gällande PatentF (1984) nämndes på vita listan över tillåtna avtalsbe-
gränsningar ”(s)kyldigheten för licenstagaren att begränsa sitt utnyttjande av den licen-
sierade uppfinningen till ett eller flera av de tekniska användningsområden som omfattas
av patentlicensen” (art. 2.1.3). Däremot sades ingenting om tillåtlighet beträffande
begränsning av produktmarknaden. I motsvarande bestämmelse i Know-howF (1988)
gjordes tillägget ”… eller till en eller flera produktmarknader” (art. 2.1.8). I GTeknikF
förklarades som tillåten ”(s)kyldigheten för licenstagaren att begränsa sitt utnyttjande av
den licensierade tekniken till ett eller flera tekniska användningsområden som omfattas
av den licensierade tekniken eller en eller flera produktmarknader” (art. 2.1.8).
28  Enligt GTeknikF skulle undantaget inte gälla ”(o)m parterna redan innan licensen
meddelades var konkurrerande tillverkare och den ena parten åläggs, inom ett och
samma tekniska tillämpningsområde eller på en och samma produktmarknad, begräns-
ningar beträffande den kundkrets som han får betjäna…” (art. 3.4). Om parterna inte
var konkurrenter, blev istället en kunduppdelning föremål för invändningsförfarande
(art. 4.1), vilket var oförmånligt, eftersom parterna inte längre omedelbart kunde lita på
att avtalsbegränsningen gällde.
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Skulle tröskelvärdena passeras, måste det bedömas individuellt huru-
vida avtalet är konkurrensbegränsande eller inte. Begränsning av tek-
niska användningsområden eller produktmarknader kan vara problema-
tiska, främst när avtalsparterna är konkurrenter. Den främsta risken anges
vara, att licenstagaren upphör att vara en konkurrenskraftig aktör utan-
för det licensierade användningsområdet. Risken anses förstärkt, när det
är fråga om ömsesidiga licenser. Kommissionen skiljer här mellan asym-
metriska och symmetriska begränsningar av användningsområdet. Asym-
metriska begränsningar föreligger, när avtalsparterna begränsar varandras
verksamhet till olika områden, medan det är fråga om symmetriska
begränsningar, när de båda verkar inom samma begränsade område.
Asymmetriska begränsningar anses kunna leda till begränsad konkurrens
enligt art. 81.1, medan det är osannolikt att så är fallet om begräns-
ningen är symmetrisk (se Riktlinjer punkt 183). När parterna inte är
konkurrenter, anses begränsningar av användningsområden eller uppdel-
ning av produktmarknaden vara ”i regel antingen effektivitetsbefräm-
jande eller sådana att de inte begränsar konkurrensen” (Riktlinjer
punkt 184). När parterna inte är konkurrenter, är det dessutom normalt
tillåtet att upplåta exklusiva rättigheter till tekniska användningsområ-
den, och dessa skall analyseras på motsvarande sätt som exklusiva licen-
ser (Riktlinjer punkt 185). Avtal om uppdelningar av kundgrupper är
dock normalt konkurrensbegränsande enligt art. 81.1 när tröskelvärdena
passerats, även om parterna inte är konkurrenter. Det kan dock föreligga
undantag för förbud mot aktiv försäljning och för de två första åren pas-
siv försäljning (se Riktlinjer punkt 174, som även avser territoriella
begränsningar).

En slutsats är att field of use-klausuler normalt är tillåtna utom främst
1) när det kan anses vara fråga om kunduppdelning, vilket är förbjudet
om parterna är konkurrenter och tillåtet under reglerade former när de
inte konkurrerar, och 2) under vissa omständigheter när marknadströsk-
larna passerats, främst när parterna är konkurrenter och begränsningarna
är asymmetriska. Passeras marknadströsklarna måste dessutom individuell
bedömning göras.

Regleringen i TeknikF ger därmed upphov till ett behov av att göra en
gränsdragning mellan begränsningar av tekniska användningsområden
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och produktmarknader å ena sidan,29 och uppdelningar av kundgrupper
å den andra. Enligt Riktlinjerna skall ”(a)nvändningsområdet… definie-
ras objektivt med utgångspunkt från identifierade och meningsfulla tek-
niska egenskaper hos den licensierade produkten”, och att ett ”tekniskt
användningsområde kan motsvara vissa kundgrupper på en produkt-
marknad innebär inte att begränsningen skall klassificeras som en kund-
begränsning” (punkt 180).30

En fråga är i vilken utsträckning EG-domstolens (och även kommissi-
onens) resonemang i Windsurfing kan vara av betydelse för nuvarande
rättsläge, när ett avtal skall prövas individuellt. Genom den mer tole-
ranta synen på såväl begränsningar av användningsområden som kopp-
lingsförbehåll torde dock avgörandet ha minskat i betydelse. Viss
anknytning skulle dock kunna göras till resonemang om marknads-
kontroll.

29  Hur de båda begreppen tekniska användningsområden och produktmarknader är relate-
rade till varandra i den EG-rättsliga lagstiftningen var länge oklart. Lidgard pekade i sin
kommentar till GTeknikF på svårigheter med begreppen ”tekniskt användningsområde”
och ”produktmarknad”. T.ex. kan en läkemedelssubstans delas in i olika grupper, som i
sin tur kan delas in i subgrupper. Ytterligare indelningar kan göras beroende på i vilken
form läkemedlet slutligen tillverkas. Ett problem är ur vems synvinkel det skall avgöras
om ett läkemedel har olika användningsområden, konsumentens eller tillverkarens. Lid-
gard menade att den sammantagna effekten av begreppen ”tekniskt användningsområde”
och ”produktmarknad” i GTeknikF art. 2.1.8 borde vara, att bestämmelsen tar sikte på
kommersiellt livskraftiga användningsområden, där frågan om eventuell olikhet bör
avgöras utifrån avnämarens utgångspunkt och behov (Lidgard, Licensavtal i EU
s. 173 ff.). En skillnad mellan begreppen skulle alltså kunna vara att ”begreppet ’tekniska
användningsområden’… avser olika tillverkningstekniker och… ses utifrån tillverkarens
utgångspunkt medan begreppet ’produktmarknader’ tar sikte på hur marknaden/konsu-
menterna uppfattar situationen” (s. 175 n. 18). Lidgards uppfattning tycks överens-
stämma med kommissionens senare precisering. I Riktlinjerna till TeknikF behandlas
skillnaden mellan begränsning av tekniska användningsområden och begränsning av
produktmarknader (punkt 179). Samma teknik kan enligt Riktlinjerna omfatta flera
produktmarknader, och en produktmarknad kan omfatta flera tekniker: ”Det finns
många fall där samma teknik kan användas för att tillverka olika produkter eller införlivas
i produkter som hör till olika produktmarknader… En enskild produktmarknad kan
dock omfatta flera tekniska användningsområden.”
30  I Förslag till Riktlinjer var kommissionens uppfattning den motsatta, nämligen att en
begränsning av licenstagares rätt, som grundade sig på kundens utnyttjande av produk-
ten, inte skulle betraktas som field of use, utan istället skall anses som en kundkontroll
(punkt 170). Den slutliga utformningen av regeln torde ha utformats efter kritik i bl.a.
remissyttranden.
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5.2.1.5 Field of use och art. 82
Field of use har inte i något avgörande ansetts som missbruk av domine-
rande ställning. Klausulen kan emellertid utgöra en leveransvägran,
eftersom licenstagaren endast erbjuds licens för visst begränsat använd-
ningsområde. Licensvägran kan under vissa omständigheter utgöra miss-
bruk av dominerande ställning,31 varför detta även skulle kunna tänkas
få betydelse för field of use-klausulen. Möjligheten att angripa begräns-
ning av användningsområde enligt denna bestämmelse torde dock vara
mycket begränsad till speciella omständigheter.

5.2.2 Amerikansk rätt
I amerikansk konkurrensrätt anses field of use-klausuler tillåtliga. Efter-
som konkurrensbegränsningen ligger inom immaterialrättens ramar,
anses den enligt den s.k. inherency doctrine normalt inte angripbar uti-
från konkurrensrätten. Tillåtligheten av field of use-klausuler slogs fast
genom Supreme Court’s avgörande i General Talking Pictures Corp. v.
Western Electric Co.32 Av avgörandet följer, att det är tillåtet att dela upp
användningsområden, produktmarknader och kundgrupper. Om det
föreligger vertikala kunduppdelningar och licensen inte omfattar avtals-
objekt, som skyddas av inherency doctrine, skall avtalet prövas enligt rule
of reason. Detta framgår av de tidigare refererade rättsfallen White Motor
Co v. US och Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc.33 

5.2.2.1 Patentlicenser
Genom avgörandet General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co
slogs tillåtligheten att använda field of use-klausulen i patentlicensavtal
fast.

I rättsfallet General Talking Pictures innehade American Telephone & Telegraph
Company en rad patent. Patenten omfattade uppfinningar som skulle användas
inom olika tekniska områden. Till de olika ändamålen hörde teknik för telefoner,
radio och s.k. ”talking motion pictures”. Patentinnehavaren upplät licenser för
olika områden. Dessa kunde grovt delas upp i ”det kommersiella området”, där
licenstagarna riktade sig till kommersiella användare, och det ”privata området”,
där licenstagarna vände sig till konsumenter. Till det kommersiella området
hörde teknik för ”talking picture equipment” vid offentligt framförande. Till det
privata området hörde däremot teknik för radioapparater. Tvisten hade sin upp-

31  Om licensvägran se 3.4.3.1.
32  General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 US 175 (1938).
33  Se 4.2.2.2.
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rinnelse i att ett företag, American Transformer Company”, som innehade en icke-
exklusiv licens för tillverkning och försäljning för olika radiomottagningar inom
det privata området, sålde till användaren inom det kommersiella området, General
Talking Pictures. Båda avtalsparterna var medvetna om, att köpet stred mot
licensavtalet. General Talking Pictures blev stämt för intrång och förlorade pro-
cessen i underrätt, varför företaget överklagade till Supreme Court. General
Talking Pictures ifrågasatte därvid licensgivarens rätt att utöva kontroll på det sätt
som skett. General Talking Pictures kunde inte förbjudas att utnyttja en produkt
på visst sätt efter att den inköpts från marknaden. 

Supreme Court slog fast att licensgivaren hade full rätt att ålägga licens-
tagaren de aktuella begränsningarna: ”Patent owners may grant licenses
extending to all uses or limited to use in a defined field… Unquestiona-
bly, the owner of a patent may grant licenses to manufacture, use or sell
upon conditions not inconsistent with the scope of the monopoly…
There is here no attempt on the part of the patent owner to extend the
scope of the monopoly beyond that contemplated by the patent statute.”
General Talking Pictures hade för sin del inte, som de hävdade, erhållit
produkten ”in the ordinary channels of trade”. Säljaren var här ”outside
the scope of its license and not under the patent”. Köparen hade därför
inte rätt att använda produkten enligt egna önskemål. Då General Talking
Pictures slutliga argument, som gick ut på att det aktuella patentet var
ogiltigt, tillbakavisades, fastslogs att intrång skett enligt distriktsdomsto-
lens avgörande.

Domstolen utgick här i resonemangen från det för angloamerikansk
rätt vid den tiden typiska uttrycket ”patentmonopol”. Eftersom patent-
innehavaren innehade en laglig monopolställning, hade denne rätt att
inom dessa ramar utnyttja sin position, vilket skett här. Domstolen var
dock inte helt enig. Dissidenten argumenterade i en motivering, som
generellt sett föreföll mindre patentvänlig, för att de här aktuella
begränsningarna skulle kunna ge patentinnehavaren alltför hög grad av
kontroll över marknaden.34 Den segrande ståndpunkten är dock, i enlig-
het med domstolens majoritet, att begränsningar genom uppdelning av
olika användningsområden för olika licenstagare är tillåten.

34  Dissidenten Judge Black hävdade: ”Articles manufactured under the patents thus
controlled are widely used in the modern electrical field. The exclusive privilege to exer-
cise the unrestrained power to determine the ultimate uses of all these important
merchantible articles sold in the open market is a power I do not believe Congress has
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Tillåtligheten av field of use-klausuler kom att ifrågasättas under
1970-talet. Detta ledde dock inte till ändrad praxis.35 Regeln från General
Talking Pictures står fortfarande fast.

5.2.2.2 Know-howlicenser
När avtalsobjektet i licensavtalet inte utgörs av patent utan istället av
know-how, finns inget tydligt prejudikat för vad som gäller för en licen-
siering med field of use-begränsning. Enligt uttalande i doktrinen bör
klausulen här behandlas på motsvarande sätt som när avtalsobjektet
utgörs av ett (eller flera) patent. Field of use-klausulen befinner sig även
här inom ramen för licensgivarens rättighet.36

5.2.2.3 Varumärkeslicenser och kunduppdelningar
Om inte licensavtalet avser objekt, som skyddas av patentlagstiftningen
eller uppfyller kriterierna på hemlig know-how, kan avtal om kundupp-
delningar vara otillåtet enligt antitrusträtten. Av rättspraxis följer dock
att kunduppdelningar skall prövas enligt rule of reason, när de föreligger i
vertikala avtal.

I White Motor37 hade tillverkaren White Motor delat upp kundkretsen
på så sätt, att företaget förbehållit sig rätten att ensamt leverera till stat
och kommun, medan återförsäljarna fick rätten att leverera till övriga
kunder inom de geografiska territorier, som tilldelats. Avtalet ansågs inte
förbjudet per se, utan skulle istället bedömas enligt rule of reason. Som
tidigare framgått motiverades domen med att det fanns för litet kunskap,
om vilka effekter vertikala marknadsuppdelningar skulle ha, för att anse
dem som generellt förbjudna.

Genom avgörandet i det s.k. Schwinn-fallet38 slogs fast, att territoriella
begränsningar i ett distributionsavtal var olagliga per se, vilket innebar en
ny syn på vertikala begränsningar i förhållande till White Motor-avgö-

35  Se Meyers, ”Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and
Know-How Licensing Agreements in the United States and the European Communities”,
12 Nw. J. Int’l L. & Bus. 1991 s. 364 ff., 384.
36  Barton, ”Limitation on Territory, Field of Use, Quantity and Price in Know-How
Agreements with Foreign Companies”, 28 U. Pitt. L. Rev. 1966 s. 195 ff., 204.
37  White Motor Co. v. U.S., 372 U.S. 253 (1963).
38  U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388 U.S. 365 (1967).

conferred. A power so far reaching – apart from contract – has not been expressely granted
in any statute, and should not be read into the law by implication.” Enligt dissidenten
skulle alltså begränsningen i licensavtalet inte anses ligga inom patentets ram.
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randet. Efter att domstolens avgörande i Schwinn utsatts för kritik, kom
utslaget emellertid att reverseras i Sylvania-fallet.39 

5.3 Ekonomiska synpunkter

5.3.1 Konkurrensbegränsande effekter av begränsning av 
användningsområden m.m.

5.3.1.1 Begränsning av konkurrens och utövande av marknadskontroll
Genom att dela upp olika användningsområden är det möjligt för licens-
givaren att begränsa konkurrensen i slutprodukterna. En sådan begräns-
ning behöver totalt sett inte ex ante leda till försämrad konkurrens.40 I
doktrinen har dock licensgivarens möjlighet att begränsa konkurrensen
pekats på som en negativ effekt av field of use.41 

Genom att dela upp användningsområden kan licensgivaren utöva
kundkontroll, när licenstagarna åläggs att endast sälja till vissa specifice-
rade kundgrupper. Metoden kan användas för att förhindra att den till-
verkade varan levereras till oönskade kunder.42

Det har även pekats på risken att licensgivaren skulle kunna utnyttja
field of use som instrument för rovprissättning. Genom att ta ut stora
vinster från ett användningsområde kan licensgivaren finansiera försälj-
ning till mycket låga vinster inom ett annat område för att slå ut konkur-
renterna.43

I EG-domstolens avgörande Windsurfing44 ansåg kommissionen, att
uppdelningen av användningsområdena var inom samma tekniska
användningsområde, och därför inte borde tillåtas. EG-domstolen utta-
lade, att begränsningen syftade till att styra utbudet. Genom produktdif-
ferentiering skulle licenstagarnas windsurfingbrädor täcka största möjliga
spektrum av efterfrågan. Field of use-klausulen kan här ses som en slags

39  Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).
40  Jfr 12.2.2 för en utförlig diskussion om konkurrensbegränsande effekter ex ante res-
pektive ex post.
41  Se t.ex. Gibbons, ”Field Restrictions in Patent Transactions: Economic Discrimina-
tion and Restraint of Competition”, 66 Colum. L. Rev. 1966 s. 423 ff.
42  A.a. s. 444.
43  A.a. s. 477.
44  Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
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otillåten kunduppdelning, där varje licenstagare tillverkar och säljer vissa
specifika brädor, varmed olika licenstagare vänder sig till olika kund-
grupper. Genom produktdifferentieringen kunde enligt EG-domstolen
den totala försäljningen maximeras. Det bör noteras, att det alltså inte
var fråga om någon konkurrensbegränsande åtgärd, som syftade till att
minska utbudet, utan istället avsåg licensgivaren att maximera den totala
försäljningen. Att produktdifferentiering verkligen är skadlig har bestri-
dits av anhängare av Chicagoskolan, vilka menar att differentieringen
inte har som funktion att manipulera konsumenten.45

I gruppundantagen finns restriktioner mot field of use-klausuler, när
de resulterar i kundkontroll. I GTeknikF förbjöds kunduppdelningar,
när avtalsparterna var konkurrenter (art. 3.4), vilket avvek från grupp-
undantaget i övrigt, som annars inte gjorde någon skillnad mellan avtal
mellan konkurrenter och icke-konkurrenter (var parterna inte konkur-
renter, kunde kunduppdelningen tänkas godkännas genom invändnings-
förfarande, art. 4.1). I den nuvarande TeknikF är likaså kunduppdel-
ningar förbjudna mellan konkurrenter (art. 4.1) och i vissa former för-
bjudna mellan parter, som inte är konkurrenter (art. 4.2). Vid analys av
begränsning av användningsområdet mellan parter, som är konkurrenter,
skall vid individuell prövning beaktas ”risken för att licenstagaren upp-
hör att vara en konkurrenskraftig aktör utanför det licensierade använd-
ningsområdet” (punkt 183). Det finns också en risk för att det i realite-
ten föreligger en marknadsuppdelande uppgörelse: ”Om licenstagaren
utan affärsmässiga skäl upphör med eller drar ned på sin verksamhet på
det område som inte ingår i det licensierade användningsområdet, kan
detta vara ett tecken på ett bakomliggande avtal om uppdelning av
marknader” (punkt 183).

I amerikansk rätt görs däremot ingen skillnad vid bedömningen av
patentlicensavtal mellan field of use, som endast begränsar användnings-
områden, och kunduppdelningar. Detta följer av prejudikatet i General
Talking Pictures.46

45  Jfr Posner, ”The Rule of Reason and the Economic Approach: Reflections on the
Sylvania Decision”, 45 U. Chi. L. Rev. 1977 s. 1 ff., 4 f.
46  General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 US 175 (1938).
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5.3.1.2 Täckmantel för karteller
Field of use-klausuler kan tänkas ingå som en ingrediens i kartellsamar-
bete. Adelman och Juenger menar att så kan vara fallet under vissa förut-
sättningar inom läkemedelsindustrin. En licensgivare har upplåtit licen-
ser till en grupp licenstagare. Om dessa genom field of use åläggs att
enbart sälja tillverkad medicin i form av färdiga piller men inte som
råvara, kan dessa därmed anpassas till licensgivarens marknadsförings-
praxis.47

Som ovan nämnts, förbjöds kunduppdelningar i GTeknikF, när
avtalsparterna redan före avtalet var konkurrerande tillverkare (art. 3.4),
vilket gav uttryck för farhågor om konkurrensbegränsande effekter, när
avtal sluts med horisontala effekter. I den nuvarande TeknikF görs en
avgörande distinktion mellan avtal, som sluts mellan parter, som är kon-
kurrenter respektive inte är det, med generellt förbud att avtala om
kunduppdelningar mellan konkurrenter (art. 4.1). Mellan parter, som
inte konkurrerar, kan kunduppdelning godtas i viss, preciserad, utsträck-
ning (art. 4.2.b.i–ii). Vid individuell prövning bör beaktas att ”(o)m
licenstagaren utan affärsmässiga skäl upphör med eller drar ned på sin
verksamhet på det område som inte ingår i det licensierade användnings-
området, kan detta vara ett tecken på ett bakomliggande avtal om upp-
delning av marknader” (punkt 183).

5.3.1.3 Förhindrande av patenträttslig ogiltighetstalan
En möjlig negativ effekt av field of use-licensiering är, enligt argument
framförda i en artikel av Adelman och Juenger, att licensiering av olika
mindre användningsområden skulle kunna användas för att förhindra
att ogiltighetstalan förs mot patent, genom att avtal sluts med de vikti-
gaste potentiella konkurrenterna inom flera olika områden.48 Field of
use skulle därför möjliggöra för licensgivaren att uppnå motsvarande
effekt, som annars kunde uppnåtts genom en icke-angreppsklausul.49 I
vilken utsträckning field of use-licensiering kan uppnå denna effekt
beror på marknadssituationen och hur licensieringen sker. Field of use är

47  Adelman & Juenger, ”Patent-Antitrust: Patent Dynamics and Field-of-Use Licen-
sing”, 50 N.Y.U. L. Rev. 1975 s. 273 ff., 299 f.
48  A.a. s. 297 ff.
49  Om icke-angreppsklausuler se kap. 10. Klausulerna kom att förbjudas i amerikansk
rätt som en konsekvens av Supreme Court’s avgörande Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653
(1969).
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skadlig, när licensiering sker till en grupp licenstagare, som kan forma en
”oligopolistisk klubb”. Skrivs däremot ett exklusivt licensavtal till en
enda licenstagare, är den negativa effekten försumbar, eftersom andra
möjliga konkurrenter har incitament att angripa patentet.50

Argumentationen tycks inte ha fått något genomslag i rättsliga avgö-
randen. Den beaktas inte i den EG-rättsliga regleringen.

5.3.2 Affärsmässiga funktioner och andra effektivitetshöjande 
effekter av begränsning av användningsområden m.m.

5.3.2.1 Ökade incitament för investeringar
En patentinnehavare kan ha goda ekonomiska skäl till att vilja använda
en field of use-klausul vid licensiering. Har en teknik flera applikationer,
kan en separering av områdena skapa incitament för investeringar. Sär-
skilt användbar är uppdelningen, om applikationerna har olika förutsätt-
ningar, samtidigt som licensgivaren har behov av att skapa marknads-
förutsättningar för de olika aktuella applikationerna genom ekonomisk
differentiering. Det kan för olika användningsområden vara påkallat
med olika royaltynivåer. Ett exempel på detta är, när ett applikationsom-
råde är särskilt konkurrensutsatt. Det kan då bli nödvändigt att kräva
lägre royalty av en licenstagare för att denne skall vara beredd att inves-
tera i verksamheten. Skall licensgivaren över huvud taget kunna exploa-
tera ett mindre lönsamt område och där ta ut lägre royalty, är det ofta en
förutsättning, att licenstagare med lägre royalty kan förhindras att verka
på mer lönsamma områden, där högre royaltysats råder.51

En liknande situation, när en field of use-klausul kan bidra till ökad
ekonomisk effektivitet, är när det föreligger olika mycket efterfrågan inom
olika tekniska användningsområden. Om inte licensgivaren tillåts pris-
diskriminera mellan de olika områdena, kan det bli olönsamt att exploa-
tera användningsområdet med lägre efterfrågan. Licensgivaren kommer
inte att vilja avstå från hög royalty inom området med hög efterfrågan
för att underlätta för en eventuell licenstagare, som konkurrerar på
området med låg efterfrågan. Blir licenstagaren inom detta område

50  Adelman & Juenger, ”Patent-Antitrust: Patent Dynamics and Field-of-Use Licensing”,
50 N.Y.U. L. Rev. 1975 s. 273 ff., 297 ff.
51  Se Lidgard, Licensavtal i EU s. 171.
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tvungen att betala den högre royaltysatsen, är risken stor att denne slås ut
från marknaden. Det kan under sådana omständigheter över huvud
taget bli svårt att få avtal att komma till stånd.52

Om licensgivaren själv vill vara verksam inom ett visst område, skulle
förbud mot field of use vid licensiering leda till att licensgivaren vore
tvungen att beakta alternativkostnaden av att inte kunna reservera sitt
egna område. Antingen sluts därmed inget licensavtal alls, eller också
kommer licensiering att ske till högre royalty.53 Båda alternativen leder
till sämre konkurrens på det mindre lönsamma området. Om en licens-
tagare accepterar att konkurrera på området och samtidigt betalar högre
royalty, minskar dennes möjlighet att erbjuda varor med lägre priser.
Utbudet kan därmed försämras.

Behovet av att tillåta parterna att avtala om begränsningar i det imma-
teriella avtalsobjektets användningsområde är erkänt inom EG-rätten.
Enligt kommissionens uttalande i Delta Chemie/DDD54 var klausulen
nödvändig för att licensgivaren inte skulle berövas frukterna av sin
know-how. Behovet av att kunna avskilja olika användningsområden vid
exploatering av tekniken är erkänd. I TeknikF:s reglering är det tillåtet
att avtala om field of use, så länge det inte uppkommer kunduppdel-
ningar, vilket är tillåtet med vissa begränsningar, om parterna inte är
konkurrenter, och helt förbjudet, om parterna konkurrerar med varandra.
Passeras marknadströsklarna måste dock individuell prövning alltid
göras, och i Riktlinjerna framhålls att ”(b)egränsningar av användnings-
området kan ha konkurrensfrämjande effekter genom att uppmuntra
licensgivaren att licensiera sin teknik för tillämpningsområden som inte
ingår i det egna verksamhetsområdet” (punkt 182). Det förs dock här
ingen utförlig diskussion om behovet av att skydda investeringar. Vid
bedömning om undantag skall erhållas för uppdelningar av kundunder-
laget genom förbud mot aktiv (och på kort sikt passiv) försäljning kom-
mer dessa resonemang mer explicit in: ”Sådana begränsningar kan dock
uppfylla villkoren i artikel 81.3 om de är nödvändiga för att hindra snål-
skjuts, förmå licenstagaren att göra de investeringar som krävs för att på

52  Meyers, ”Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and Know-
How Licensing Agreements in the United States and the European Communities”, 12
Nw. J. Int’l L. & Bus. 1991 s. 364 ff., 367 ff.
53  A.a. s. 370.
54  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
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ett effektivt sätt utnyttja den licensierade tekniken inom sitt område och
för att främja försäljningen av den licensierade produkten” (se punkt
174, som även avser territoriella begränsningar).

I amerikansk rätt är field of use tillåten enligt General Talking
Pictures,55 där Supreme Court tillämpade den s.k. inherency doctrine.
Resonemanget var formalistiskt och byggde på huruvida avtalsklausulen
låg inom patentets ram. Att prejudikatet fått bestående betydelse kan
dock bero på att field of use anses ha en viktig ekonomisk betydelse vid
exploateringen av patentet.

5.3.2.2 Ökade incitament till inträde på marknader
Field of use-klausuler i licensavtal kan tänkas öka incitamenten för vissa
företag att inträda på marknader. Eftersom det föreligger uppstartnings-
kostnader, kan detta avskräcka ett företag från att konkurrera på en
marknad, där det redan finns etablerade företag. Däremot blir uppstart-
ningskostnaderna mindre problematiska, om det inte finns någon kon-
kurrent på den nya marknaden. En field of use-klausul kan därför
underlätta inträdet på marknaden, om andra licenstagare har rättigheter,
som är begränsade till andra marknader. Särskilt viktigt är detta för före-
tag, som har en specialiserad, smal kapacitet. T.ex. kan det vara avskräck-
ande för ett företag, som endast är specialiserat på veterinärmedicin, att
bli licenstagare, om det kan utsättas för konkurrens från en annan licens-
tagare, som har kompetens inom både mänsklig medicin och veterinär-
medicin. Licensieras det ut en medicin som fungerar för både djur och
människor, kan det därför vara en lösning att begränsa vardera licens-
tagarnas rättigheter till olika områden.56

För att en teknik skall kunna exploateras effektivt i alla avseenden kan
det alltså vara nödvändigt att skydda en aktör inom ett känsligt område
för konkurrens. I Riktlinjerna framhålls behovet av att licensgivaren kan
”hindra licenstagare från att vara verksamma på områden… där värdet
på tekniken inte är etablerat” (punkt 182).

5.3.2.3 Främjad priskonkurrens
Som ovan beskrivits, leder ett förbud mot field of use till högre alterna-
tivkostnad vid licensiering för licensgivaren, om denne är intresserad av

55  General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 US 175 (1938).
56  Meyers, ”Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and Know-
How Licensing Agreements in the United States and the European Communities”, 12
Nw. J. Int’l L. & Bus. 1991 s. 364 ff., 371 f.
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att själv vara verksam inom ett visst område och inte kan reservera detta
för egen del. Konsekvensen blir att det antingen inte sluts något licens-
avtal alls, eller att licensiering sker till högre royalty.57 I det senare fallet
minskar licenstagarens möjlighet att erbjuda varor med lägre priser, vilket
kan meföra negativa effekter på utbudet.

Att förbud mot field of use kan leda till krav på högre royaltyavgifter
skall enligt kommissionen beaktas vid individuell bedömning av klausu-
len. Riktlinjerna pekar på att ett förbud skulle kunna ”leda till att licens-
givaren begärde högre licensavgifter” (punkt 182).

5.3.2.4 Uppmuntran till licensiering
Genom att field of use-licensiering gör det möjligt för licensgivaren att
maximera vinster inom flera användningsområden erhåller denne incita-
ment att licensiera. Klausulen bidrar därför till teknikspridning och ökar
därmed konkurrensen på teknologimarknaden.58

Riktlinjerna framhåller särskilt uppmuntran till licensiering som en
viktig funktion av begränsning av field of use: ”Begränsningar av
användningsområdet kan ha konkurrensfrämjande effekter genom att
uppmuntra licensgivaren att licensiera sin teknik för tillämpningsområ-
den som inte ingår i det egna verksamhetsområdet” (punkt 182). Det
framhålls särskilt om användningsbegränsningar mellan parter, som inte
är konkurrenter, att ”(d)e främjar spridningen av ny teknik genom att de
ger licensgivaren ett incitament att bevilja licens för utnyttjande av tek-
niken på områden där licensgivaren inte själv vill utnyttja den. Om
licensgivaren inte kunde hindra licenstagare från att bedriva verksamhet
på områden där licensgivaren själv utnyttjar tekniken, skulle det sannolikt
avskräcka licensgivaren från att bevilja licens” (Riktlinjer punkt 184).

5.3.2.5 Ökade incitament för forskning och utveckling
Om inte licensgivaren har möjlighet att avgränsa olika områden, kan det
även leda till att tekniken inte utvecklas inom de för licensgivaren mindre
lönsamma områdena.59 Avskiljandet av områden kan däremot möjliggöra

57  A.a. s. 370.
58  A.a. s. 370.
59  Bleeke & Rahl, ”The Value of Territorial and Field-of-Use Restrictions in the Interna-
tional Licensing of Unpatented Know-How: An Empirical Study”, 1 Nw. J. Int’l L. &
Bus. 1979 s. 450 ff., 455.
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förbättringar av teknologin,60 varför field of use även kan ha positiv
inverkan på innovationsmarknaden.

5.4 Analys och slutsatser
Field of use-klausuler har delvis behandlats på olika sätt inom EG-rätt
och amerikansk rätt. I amerikansk rätt är det generellt tillåtet att avtala
om begränsningar av användningsområden och kunduppdelningar i ett
patentlicensavtal, medan avtalade kunduppdelningar betraktats som
problematiska i EG-rätten. I rättsutvecklingen har området för tillåtna
avtalsbegränsningar emellertid successivt breddats.

I amerikansk rätt blev klausulen tidigt tillåten genom Supreme
Court’s avgörande General Talking Pictures (1938). Domstolens resone-
mang var formalistiskt och klausulen godkändes enligt inherencydoktri-
nen. Av prejudikatet följde, att det var tillåtet att dela upp tekniska
användningsområden, produktmarknader och kundgrupper. Den gene-
rösa inställningen ifrågasattes på 1970-talet, men det resulterade inte i
någon ändring av prejudikatet, som fortfarande är gällande rätt. Är det
fråga om know-howavtal anses samma princip gälla i analogi med skyd-
det för patent. Kunduppdelningar anses över huvud taget inte nödvän-
digtvis konkurrensbegränsande. I andra typer av avtal bedöms kundupp-
delningar enligt rule of reason, om avtalen är vertikala (se White Motor
och Sylvania).

Inom EG-rätten är det tillåtet för en licensgivare att begränsa avtalet
att gälla visst tekniskt användningsområde (field of use) eller produkt-
marknad, medan kunduppdelningar endast delvis är tillåtna. I EG-dom-
stolens avgörande Windsurfing ansågs föreliggande field of use-begräns-
ningar vara otillåtna, eftersom parterna genom klausulen ansågs kunna
påverka kundernas efterfrågan på ett illegitimt sätt. Bestämmelsen
befanns därmed vara konkurrensbegränsande och kunde inte undantas. I
två senare kommissionsavgöranden rörande field of use i know-howavtal
ansågs klausulen däremot inte vara konkurrensbegränsande.61 I PatentF

60  Meyers, ”Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and Know-
How Licensing Agreements in the United States and the European Communities”, 12
Nw. J. Int’l L. & Bus. 1991 s. 364 ff., 371 n. 37.
61  Beslut 88/143/EEC (Rich Products/Jus-Rol), Jus-Rol Ltd & Rich Products Corp.,
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527), beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD,
[1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR 535).
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upptogs field of use på vita listan över tillåtna klausultyper, medan upp-
delning av produktmarknad först nämndes som uttryckligen tillåten
genom Know-howF och senare fick motsvarande behandling i GTeknikF.
Enligt nuvarande TeknikF är begränsningar av användningsområden
normalt tillåtna och kan främst ifrågasättas, när det är fråga om vissa for-
mer av ömsesidiga begränsningar, när tröskelvärdena passerats. Däremot
anses uppdelning av kundkretsen som otillåten, när parterna är konkur-
renter, vilket var fallet också i GTeknikF. Till skillnad från tidigare står
däremot numera klart, att exklusiva kundgrupper under reglerade for-
mer kan förbehållas avtalsparter, som inte är konkurrenter. När mark-
nadströsklarna överskrids och individuell prövning skall göras, är det
främst när det föreligger avtal mellan konkurrenter och detta innefattar
en asymmetrisk uppdelning av användningsområdena, som field of use
blir problematisk.

Att EG-rätten historiskt sett varit mer restriktiv än den amerikanska
beror sannolikt på en större känslighet för marknadsuppdelande avtal,
eftersom den europeiska marknaden inte nått samma grad av integration
som en nationell marknad som USA:s. En risk med kunduppdelningar
är att parterna i vissa fall därmed kan förhindra att varor säljs till parallell-
importörer. Som den nuvarande TeknikF utformats, förefaller detta inte
längre vara en särskilt drivande faktor (även om risken för marknadsupp-
delningar skall beaktas vid individuell prövning). Regleringen tar främst
sikte på att förbjuda kunduppdelningar mellan konkurrerande avtalspar-
ter, vilket ger upphov till den viktigaste skillnaden i förhållande till den
amerikanska rätten. Inom EG-rätten finns också ökade möjligheter att
angripa vissa former av ömsesidiga begränsningar av tekniska använd-
ningsområden, när konkurrerande avtalsparter uppnått kritiska mark-
nadsandelar. En slutsats är emellertid, att affärslivets behov i alltmer
ökad utsträckning fått genomslag i regleringen, att integrationsmålet
tonats ned och att omfattningen av tillåten field of use närmat sig vad
som gäller i den amerikanska rätten.
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6. Kvantitetsbegränsningar

6.1 Olika former av kvantitetsbegränsningar
Överenskomna kvantitetsbegränsningar kan förekomma i olika former i
licensavtal. Licenstagarens rätt att producera och sälja begränsas därmed
kvantitativt i något avseende. Kvantitetsbegränsningar kan delas in i två
olika huvudgrupper. Begränsningarna kan antingen bestämma minsta
tillåtna producerade/sålda kvantitet eller högsta tillåtna producerade/sålda
kvantitet.

Avtalsklausuler, som bestämmer den minsta kvantitet produkter, som
det åligger licenstagaren att producera eller sälja, kan formuleras på olika
sätt. En gemensam nämnare är, att licensgivaren vill säkerställa att licen-
sen utnyttjas effektivt. En normal utformning av kvantitetsklausulen är,
att licensgivaren har rätt att säga upp avtalet, om licenstagaren misslyckas
med att uppnå minsta tillåtna försäljning. En variant är, att licenstaga-
ren, för att undgå uppsägning, ges möjligheten att betala en mellanskill-
nad. Kvantitetsklausulen kan också utformas så, att licenstagaren ges
möjlighet att undgå uppsägning genom att åberopa marknadsförhållan-
den utanför dennes kontroll.1

En helt annan typ av kvantitetsbegränsning är, att parterna överens-
kommer om den högsta kvantitet, som licenstagaren tillåts producera/
sälja. Licensgivaren upplåter under sådana omständigheter en begränsad
rättighet att endast producera och sälja en viss bestämd mängd enheter
med stöd av licensens patent och/eller know-how. Syftet med en sådan
begränsning är givetvis en helt annan än i ovannämnda avtal om minsta
tillåtna kvantitet, när licensgivaren vill försäkra sig om att licenstagaren
utnyttjar licensen effektivt. När licenstagaren åläggs högsta tillåtna kvan-
titet, vill istället licensgivaren begränsa det antal produkter, som sätts på
marknaden med stöd av licensen.

En annan möjlighet är att licenstagaren åläggs att begränsa produktio-
nen till viss bestämd anläggning med begränsad kapacitet: Licensgivaren

1  Se Milgrim, On Licensing § 15.14.
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kan på så sätt effektivt förhindra en alltför hög försäljningsvolym från
licenstagaren.

Kvantitetsbegränsningen kan även jämföras med avtal om s.k. captive
use, vilket innebär att licensen som upplåts endast avser att täcka licens-
tagarens egna behov. Klausulen kommer inte att närmare analyseras i
framställningen.2

Det är slutligen möjligt för licensgivaren, att med hjälp av andra
avtalsklausuler begränsa licenstagarens försäljning. En möjlighet är, att
parterna vid utformningen av royaltybestämmelser avtalar om stegrad roy-
alty vid högre kvantitet. Uppnår licenstagaren en försäljning ovanför en
viss nivå, ökar royaltykraven per sålda enheter ovanför nivån. Licenstaga-
ren kan därmed få incitament att hålla nere produktionen, vilket leder
till motsvarande effekter som om parterna infört en klausul om högsta
tillåtna kvantitet i avtalet. Genom att kontrollera utbudet kan licensgiva-
ren tänkas få inflytande på slutprodukternas pris. Stegrad royalty kan
även användas som ett mer direkt instrument för prisstyrning, genom att
licenstagaren åläggs att betala högre royalty om produktpriset sjunker
under viss nivå.

6.2 Konkurrensrättslig reglering

6.2.1 EG-rätt

6.2.1.1 Art. 81

6.2.1.1.1 RÄTTSPRAXIS

Avtal som begränsar högsta tillåtna kvantitet har förbjudits av kommissi-
onen. I Nungesser3 ålades licenstagaren Eisele att importera minst två
tredjedelar av den majssäd, som efterfrågades i Tyskland från Frankrike
och endast själv producera högst en tredjedel av efterfrågad säd. Detta
ansågs utgöra en förbjuden begränsning av kvantitet, eftersom Eisele
därmed inte skulle kunna konkurrera på andra marknader. Beslutet över-
klagades inte till EG-domstolen i denna del.

2 Regel om captive use finns i TeknikF. I såväl avtal mellan konkurrenter (art. 4.1.c.vi) som
icke-konkurrenter (art. 4.2.b.iii) är det tillåtet att ålägga licenstagaren att producera endast
för eget bruk, så länge denne inte är ålagd begränsningar av aktiv eller passiv försäljning
av avtalsprodukterna som reservdelar till egna produkter. Det är också fullt möjligt att
ålägga licenstagaren att endast producera för viss kund (art. 4.1.c.vii samt art. 4.2.b.iv).
3 Beslut 78/823/EEC, Nungesser (Breeder’s Rights – Maize Seed), [1978] OJ L286/23
(= [1978] 3 CMLR 434
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Avtal om minsta tillåtna kvantitet har däremot godtagits i beslut av
kommissionen, som i Becton Dickinson/Cyclopore.4 I avgörandet Delimitis5

uttalade dock EG-domstolen, att en minimiklausul kunde vara konkur-
rensbegränsande, om den var så högt satt att köparen därigenom var för-
hindrad att köpa från annan. Detta skulle i så fall kunna leda till mark-
nadsuppdelande effekter. 

6.2.1.1.2 REGLERING I GRUPPUNDANTAGSFÖRORDNINGAR

Synen på kvantitetsbegränsningar har förändrats genom den nuvarande
TeknikF jämfört med tidigare reglering. I PatentF förbjöds kvantitetsbe-
gränsningar (art. 3.5), såvida det inte var fråga om minimikvantitet, vil-
ket ansågs i regel inte vara konkurrensbegränsande (art. 2.9). Likaså för-
bjöds kvantitetsbegränsningar i Know-howF (art. 3.7) med vissa undan-
tag (art. 1.1.8 och 4.2). Avtal om minsta kvantitet var liksom tidigare
tillåten (art. 2.1.9) Den negativa synen på kvantitetsbegränsningar
bekräftades i GTeknikF, som övertog motsvarande reglering från Know-
howF. Skyldigheten för licenstagaren att tillverka viss minimikvantitet
ansågs tillåten (art. 2.1.9), samtidigt som begränsning av maximal kvan-
titet förbjöds (art. 3.5). Förbudet innefattade dock vissa undantag, som
när tillverkningen var begränsad till eget behov (art. 1.1.8) eller avsåg
särskilda leveransförhållanden, där en kund skulle ges en ytterligare leve-
ranskälla (art. 2.1.13).

I den nuvarande TeknikF har synen på kvantitetsbegränsningar kraf-
tigt förändrats. Numera är dessa förbjudna endast när de avser parter som
konkurrerar med varandra och begränsningarna inte är ensidiga. Klausu-
len kan även tillåtas i avtal som är ömsesidiga6, om endast en av parterna
åläggs begränsningen (art. 4.1.b). Omfattas klausulen av förbudet, faller
hela avtalet i så fall utanför gruppundantaget.

Under särskilda omständigheter kan dock kvantitetsbegränsningar
mellan parter, som inte är konkurrenter, anses som ett otillåtet förfa-
rande i syfte att indirekt begränsa passiv försäljning,7 om det framgår av
omständigheterna att så är fallet. Enligt Riktlinjerna är ”(t)ecken som
tyder på detta… att kvantitet anpassas över tid så att den endast täcker

4 Becton Dickinson/Cyclopore, XXIIIrd Report on Competition Policy punkt 160.
5 Mål 234/89, Delimitis v. Henninger Braü, [1991] ECR I-935 (= [1992] 5 CMLR 210).
6 För att det ska vara fråga om ömsesidighet krävs, att ”de licensierade teknikerna är kon-
kurrerande… eller kan användas för produktion av konkurrerande tekniker” (Riktlinjer
punkt 78).
7 Om förbud mot passiv försäljning se 4.2.1.3.3.
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lokal efterfrågan, kombinationen av kvantitetsbegränsningar och skyl-
digheten att sälja minimikvantiteter i området, åläggandet av lägsta
licensavgifter kopplat till försäljningen inom området, differentierade
licensavgifter beroende på vart produkterna levereras och kontroll av vart
produkter som säljs av enskilda licenstagare levereras” (punkt 98). Rätts-
följden av ett förfarande, som avser att begränsa den passiva försälj-
ningen, blir att licensavtalet inte omfattas av gruppundantaget
(art. 4.2.b.i).

Om kvantitetsbegränsningen inte omfattas av förbudet i art. 4.1.b,
kan den dock komma att underkastas individuell prövning, om tröskel-
värdena passeras. Om tröskelvärdena passeras kan enligt Riktlinjerna
produktionsbegränsningar komma att begränsa konkurrensen, om par-
terna har en betydande grad av marknadsstyrka och är konkurrenter.
Möjligheten att undantag enligt art. 81.3 skall kunna erhållas är större,
om det är stor skillnad mellan parternas teknik. Det bör även beaktas, att
kvantitetsbegränsningen kan vara nödvändig, för att över huvud taget
licensavtal skall komma till stånd (se punkt 175).

Vidare bör enligt Riktlinjerna beaktas, att produktionsbegränsningar
mellan parter, som inte är konkurrenter, kan leda till sämre konkurrens
inom samma teknik (punkt 176). Om kvantitetsbegränsningen kombi-
neras med exklusiva områden eller exklusiva kundgrupper kan den för-
stärka marknadsuppdelande effekter (se punkt 177 samt även punkt
178). Även positiva effekter som större möjligheter för teknikspridning
bör beaktas (punkt 178).

För begränsning av produktion till viss anläggningstillgång gäller mot-
svarande som för andra typer av begränsningar av produktion, såsom
kvantitetsbegränsningar. Ömsesidiga begränsningar mellan parter, som
konkurrerar med varandra, faller under förbudet i art. 4.1.b i TeknikF.

Det är även otillåtet att använda stegrad royaltyavgift, om den leder
till motsvarande effekter som andra förbjudna klausuler. Enligt Riktlin-
jerna till TeknikF kan avtal om stegrad royalty falla under förbud mot
kvantitetsbegränsningar (punkt 82) eller prisfixering (punkt 79). Likaså
skall vid individuell prövning beaktas, att ”(a)rtikel 81.1 kan… vara till-
lämplig om de ömsesidiga löpande licensavgifterna per enhet ökar när
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produktionen ökar. Om parterna har en betydande grad av marknads-
styrka, kan sådana licensavgifter ha till effekt att produktionen begrän-
sas” (punkt 158).8 

6.2.1.2 Art. 82
Uppställande av krav på maximal tillåten kvantitet skulle möjligtvis
under vissa omständigheter kunna betraktas som missbruk av domine-
rande ställning. Klausulen skulle kunna utgöra en form av licensvägran
och skulle kunna utgöra missbruk om licensgivaren anses skyldig att
upplåta licens.9 Genom att erbjuda en licens med mycket begränsade
möjligheter att producera, kan licensgivaren i praktiken förhindra att
licensen utnyttjas, särskilt om licenstagaren inte kan uppnå den kritiska
massa, som är nödvändig för att produktionen skall vara lönsam.

6.2.2 Amerikansk rätt
Kvantitetsbegränsningar i patentlicensavtal är normalt sett tillåtna i ame-
rikansk rätt. Slutsatsen kom relativt tidigt att dras inom amerikansk
domstolspraxis och gäller fortfarande. Rätten att föreskriva kvantitetsbe-
gränsningar ansågs innefattas i patenträtten10 och kunde endast angripas
i situationer där begränsningarna gick utöver denna. I American Equip.
Co. v. Tuthill Bldg. Material Co.11 (1934) medföljde kvantitetsbegräns-
ningar vid materialtillverkning för licensen att utnyttja en maskin. Över-
skreds viss kvot följde en högre royaltyavgift som straff. Domstolen
ansåg att kvantitetsbegränsningar i sig var tillåtna i licensavtal. Här blev
dock resultatet ett annat, eftersom begränsningen kom att omfatta en
produkt, som inte var skyddad av patentet. Kvantitetsbegränsningarna

8  Avtal om högre royaltyavgifter vid produktion av högre kvantiteter kan användas som
en begränsning för att hålla nere kvantiteten. En ekonomisk invändning mot att gene-
rellt förbjuda sådana är, att de kan ha en annan funktion. Enligt ABA:s remissvar till för-
slaget till den nya TeknikF fungerar högre royaltyavgifter över viss producerad kvantitet
oftare som ett instrument för att allokera risk mellan licensgivaren och licenstagare, när
värdet av den nya tekniken är oklar. Avtalet garanterar licensgivaren kompensation, om
den nya tekniken skulle visa sig vara oväntat framgångsrik, samtidig som licenstagaren
annars endast behöver betala ett lägre belopp (ABA remissvar s. 16).
9  Om licensvägran se 3.4.3.1.
10  Barton, ”Limitation on Territory, Field of Use, Quantity and Price in Know-How
Agreements with Foreign Companies”, 28 U. Pitt. L. Rev. 1966 s. 195 ff., 204 f.
11  American Equip. Co. v. Tuthill Bldg. Material Co., 69 F.2d 406 (7th Cir. 1934).
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ansågs där snarast vara ett instrument för att kontrollera såväl pris som
kvantitet. Ett liknande resonemang fördes i United States v. General Elec.
Co.12 (1949) där kvantitetsbegränsningar underkändes, eftersom de
licensierade patenten inte täckte alla delar av tillverkningsprocessen.
Begränsningarna kombinerades även med ytterligare olagliga restriktio-
ner.13

I Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson14 (1953) godkändes kvantitetsbe-
gränsningar där hela den licensierade tillverkningsprocessen omfattades
av patentet.15 Kvantitetsbegränsningen var enligt domstolen relaterad till
det antal gånger den licensierade maskinen användes.16

Sammanfattningsvis gäller, att kvantitetsbegränsningar normalt sett är
tillåtna, eftersom de faller inom ramarna för det immaterialrättsliga
skyddet. Enligt domstolens uttalande i Atari Games Corp. v. Nintendo of
Am., Inc.17 (1990), har kvantitetsbegränsningar sällan gett upphov till
antitrusträttsliga problem. På motsvarande sätt är kvantitetsbegräns-
ningar normalt sett inte problematiska utifrån misuse-doktrinen.18

I analogi med patent är även kvantitetsbegränsningar tillåtna i know-
howavtal.19

12  United States v. General Elec. Co., 82 F. Supp. 753 (D.N.J. 1949).
13  Se Austern, ”Fish Traps, Indians and Patents: The Antitrust Validity of Patent License
Restrictions on Sales Price, Field of Use, Quantity and Territory”, 28 U. Pitt. L. Rev.
1966 s. 181 ff., 190 f.
14  Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson, 109 F. Supp. 657 (D.N.J. 1951), modified, 207
F.2d 509 (3d Cir. 1953).
15  Se Austern, ”Fish Traps, Indians and Patents: The Antitrust Validity of Patent License
Restrictions on Sales Price, Field of Use, Quantity and Territory”, 28 U. Pitt. L. Rev.
1966 s. 181 ff., 191.
16  Se McCartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing
Context” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and
Litigation s. 85.
17  Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc., 897 F.2d 1572, 1578 (Fed. Cir. 1990).
18  McCartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing
Context” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and
Litigation s. 85.
19  Barton, ”Limitation on Territory, Field of Use, Quantity and Price in Know-How
Agreements with Foreign Companies”, 28 U. Pitt. L. Rev. 1966 s. 195 ff. 
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6.3 Ekonomiska synpunkter

6.3.1 Kvantitetsbegränsningars konkurrensbegränsande effekter

6.3.1.1 Prisstyrning
Införs kvantitetsbegränsningar i ett licensavtal, kan licensgivaren påverka
prisbildningen på slutprodukten, eftersom ett lägre utbud resulterar i
högre priser på marknaden. Kvantitetsklausuler skulle på detta sätt
kunna tänkas möjliggöra en relativt långtgående priskontroll.20 Genom
att produktionen begränsas kan priset på produkten därmed upprätthål-
las på högre nivåer. I Riktlinjer punkt 82 uttalas, att ”(o)m konkurrenter
kommer överens om att ålägga varandra ömsesidiga produktionsbegräns-
ningar, är avtalets syfte och sannolika resultat att minska produktionen
på marknaden.” När det däremot är fråga om ensidiga kvantitetsbe-
gränsningar leder dessa ”inte nödvändigtvis… till lägre produktion på
marknaden” (punkt 83).

Det grundläggande problemet med kvantitetsbegränsningar tycks
enligt Riktlinjerna till TeknikF bestå i att konkurrensen inom viss teknik
begränsas, och att därmed produktionen kan begränsas så, att inte efter-
frågan i tillräckligt hög grad tillgodoses (se punkt 176).

6.3.1.2 Marknadsuppdelning
Kvantitetsbegränsningar kan även tänkas få marknadsuppdelande effek-
ter och därmed komma i strid med EU:s integrationsmål. Enligt uttalan-
den i det rättsliga materialet förefaller detta tidigare att ha varit av central
betydelse för den negativa syn på kvantitetsklausuler, som då rådde inom
det konkurrensrättsliga regelverket. I EG-domstolens avgörande Delimi-
tis21 uttalades, att klausuler om försäljning av minsta kvantitet skulle
kunna ha marknadsuppdelande effekter, ifall klausulens krav var så högt
satt, att avtalsparten inte skulle kunna köpa från någon annan. Enligt
Riktlinjerna till TeknikF kan en minimikvantitetsklausul tänkas få mot-
svarande effekter som en konkurrensklausul. I vissa fall talar detta för att
avtalsparterna bör välja att avtala om minsta kvantitet snarare än den
mer ingripande konkurrensklausulen (se Riktlinjer punkt 202).

20  Se Priest, ”Cartels and Patent License Agrrangements”, 9 J. L. & Econ. 1966
s. 309 ff., 314 ff.
21  Mål 234/89, Delimitis v. Henninger Braü, [1991] ECR I-935 (= [1992] 5 CMLR
210).
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Avtal om minsta kvantitet har dock alltid normalt godtagits till skill-
nad från avtal, som begränsar den maximala kvantiteten. I preambeln till
GTeknikF motiveras förbudet mot att begränsa tillåten kvantitet med att
kvantitetsbegränsningen ”kan ha samma verkan som exportförbud”
(punkt 24). Synsättet har förändrats i den nuvarande TeknikF, som i
betydligt större utsträckning än tidigare tillåter begränsningar av kvanti-
teten. Det är normalt tillåtet för avtalsparter, som inte är konkurrenter,
att avtala om begränsad kvantitet. Enligt Riktlinjerna kan dock ”(k)van-
titetsbegränsningar… vara ett sätt att indirekt begränsa passiv försälj-
ning. Kommissionen kommer inte att anta att kvantitetsbegränsningar i sig
tjänar detta syfte. Läget kommer att vara ett annat när kvantitetsbegräns-
ningar används till att genomföra ett bakomliggande avtal om uppdel-
ning av marknaden” (punkt 98, min kurs.). I Riktlinjerna uttalas vidare
att ”(n)är produktionsbegränsningar kombineras med exklusiva områ-
den eller exklusiva kundgrupper ökar de konkurrensbegränsande effek-
terna. Om båda typerna av begränsningar kombineras är det mer sanno-
likt att syftet med avtalet är att dela upp marknader” (punkt 177).22

Sammanfattningsvis kan konstateras, att kommissionens uppfattning
rörande kvantitetsbegränsningarnas marknadsuppdelande effekter för-
ändrats. Enligt uttalande i GTeknikF har risken för att parterna skulle
använda kvantitetsbegränsningar för att dela upp marknader varit skäl
att förbjuda dessa (se preambel punkt 24). I den nuvarande TeknikF är
kvantitetsbegränsningar i betydligt större utsträckning tillåtna och anses
ha marknadsuppdelande effekter främst när de kombineras med andra
avtalsklausuler, som syftar till att dela upp marknaden.

6.3.2 Kvantitetsbegränsningars affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

6.3.2.1 Utnyttjande av immaterialrätten
I den amerikanska rätten har kvantitetsbegränsningar normalt betraktats
som oproblematiska. Dessa har ansetts ligga inom ramen för immaterial-
rätten. Det har därför varit ett legitimt uttryck för patenthavarens rättig-
het, när denne i ett licensavtal begränsat licenstagarens rätt att enligt
avtalet framställa visst antal produkter.23

22  Se även punkt 178.
23 Se t.ex. American Equip. Co. v. Tuthill Bldg. Material Co., 69 F.2d 406 (7th

Cir. 1934), United States v. General  Elec. Co., 82 F. Supp. 753 (D.N.J. 1949), Q-Tips,
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I Riktlinjerna till TeknikF uttalas att licensgivaren ”(s)om teknikleve-
rantör bör… i regel ha rätt att fastställa licenstagarens produktion med
den licensierade tekniken”, vilket är nödvändigt för att många licensavtal
skall komma till stånd (punkt 178). Detta gäller i förhållandet mellan
avtalsparter, som inte är konkurrenter.

6.3.2.2 Incitament att licensiera teknik
Kvantitetsbegränsningar kan alltså bidra till teknikspridning, eftersom
de främjar licensiering. Enligt Riktlinjerna till TeknikF kan kvantitetsbe-
gränsningar vara konkurrensbefrämjande genom att de uppmuntar till
licensiering (punkt 82). I Riktlinjerna slås vidare fast, att ”(o)m licens-
givaren inte skulle ha rätt att fastställa licenstagarens produktion, skulle
många licensavtal sannolikt aldrig komma till stånd, vilket skulle ha en
negativa inverkan på spridningen av ny teknik,” (punkt 178).

6.2.2.3 Främjande av teknisk utveckling genom teknikintegrering
En naturlig följd av licensavtal är, att en licenstagare, som får tillgång till
ny teknik, kan kombinera denna med egen och så driva den tekniska
utvecklingen framåt. Enligt Riktlinjerna punkt 84 är det när licenstaga-
ren accepterat en ensidig kvantitetsbegränsning ”sannolikt att avtalet
leder till en verklig integrering av kompletterande teknik eller till effekti-
vitetsvinster som främjar integreringen av licensgivarens överlägsna tek-
nik med licenstagarens produktionstillgångar.”

6.3.2.4 Undvikande av dubbelmarginalisering
Dubbelmarginalisering förekommer i samband med licensavtal, franchi-
seavtal eller distributionsavtal, när båda parter i avtalet innehar hög grad
av marknadsmakt. Ett exempel är, när tillverkaren säljer sina varor till
distributören väsentligt ovanför marginalkostnaden, samtidigt som dist-
ributören kan sälja vidare varorna tilll ett pris, som i stor utsträckning
överskrider de egna kostnaderna för bl.a. inköp. De uppkomna dubbel-
marginaliseringseffekterna resulterar därmed i betydligt högre priser på
slutprodukten. En möjlighet att i exempelvis ett licensavtal motverka
detta är att licenstagaren åläggs ett högsta tillåtet pris av licensgivaren.24

24 Om bestämda maximipriser som metod att motverka dubbelmarginalisering se
11.3.4.1.

Inc. v. Johnson & Johnson, 109 F. Supp. 657 (D.N.J. 1951), modified, 207 F.2d 509 (3d

Cir. 1953), Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc., 897 F.2d 1572, 1578 (Fed.
Cir. 1990).
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Om licensgivaren istället väljer att fastställa lägsta tillåtna kvantitet (så
att det garanterat finns viss volym – utbud – som pressar priset), kan
detta utgöra ett mindre ingripande alternativ.25

6.4 Analys och slutsatser
EG-rätten skiljer sig från amerikansk rätt vid behandling av kvantitetsbe-
gränsningar. I amerikansk rätt är det generellt sett tillåtet för parterna i
ett patentlicensavtal eller know-howavtal att avtala om kvantitetsbe-
gränsningar. Dessa anses falla inom immaterialrättens ramar. I EG-rätten
föreligger vissa begränsningar, som dock numera inte är lika ingripande
som tidigare.

Tidigare var det i EG-rätten endast tillåtet att ålägga licenstagaren att
producera en minsta tillåten kvantitet. Licensgivaren fick däremot inte
sätta ett tak för licenstagarens produktion. Genom den nuvarande regle-
ringen har genomgripande förändringar skett. Enligt TeknikF är det
numera tillåtet att ålägga licenstagaren kvantitetsbegränsningar, utom i
det fall att avtalsparterna är konkurrenter och kvantitetsbegränsningarna
är ömsesidiga (TeknikF art. 4.1.b). Om tröskelvärdena passeras, kan
dock kvantitetsklausuler anses begränsa konkurrensen (Riktlinjer punkt
175–176), särskilt om de kombineras med exempelvis exklusiva områ-
den (punkt 177).

Genom den nya regleringen har anpassning skett till affärslivets
behov. Det förklaras bl.a. i Riktlinjerna, att det kan vara nödvändigt att
tillåta avtal om maximalt tillåtna kvantitet, för att avtal skall kunna
komma till stånd (punkt 175).

Den nya regleringen innebär också att integrationsmålet tonats ned i
denna del. I den tidigare regleringen åberopades de risker, som klausulen
kunde medföra för integrationen. Enligt preambel 24) till GTeknikF
kunde kvantitetsbegränsningar ha samma verkan som ett exportförbud.
Enligt Riktlinjerna till nuvarande TeknikF är detta inte nödvändigtvis
fallet, utan istället innehåller dessa en mer allsidig analys av möjliga
effekter på konkurrensen.

Ett resultat av regleringen i nuvarande TeknikF är också att EG-rätten
därmed i stor utsträckning närmat sig regleringen i den amerikanska

25  Om dubbelmarginalisering och prisfixering se t.ex. Bishop & Walker, The Economics
of EC Competition Law s. 157 ff.
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rätten. Möjligheten att avtala om kvantitetsbegränsningar är dock inte
lika fullt heltäckande inom EG-rätten. Ömsesidiga begränsningar är
generellt förbjudna, och vid höga marknadströsklar måste alltid särskild
prövning göras.
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7. Konkurrensklausuler

7.1 Olika former av konkurrensklausuler
Med konkurrensklausuler avses olika typer av klausuler, som är utfor-
made för att en avtalspart inte i sin verksamhet skall konkurrera med sin
motpart, som kan tänkas överlåta sin rörelse, vara arbetsgivare, tillverkare
i ett distributionsavtal, franchisegivare eller licensgivare.

Ett typiskt exempel är, när det är fråga om företagsöverlåtelse. Säljaren
vill inte att köparen genom överlåtelsen skall komma att konkurrera med
säljarens framtida verksamhet. Det kan därför vara nödvändigt att med-
dela köparen ett konkurrensförbud. Ett sådant förelåg i det engelska
avgörandet Mitchell v. Reynolds från 1711, vilket är det äldsta avgörande,
som behandlat en konkurrensbegränsande klausul. För immaterial-
rättens del finns en motsvarighet till problematiken kring företagsöverlå-
telse, nämligen när en eller flera immateriella rättigheter överlåts. Över-
låtaren kan i denna situation vilja undvika, att gamla patent kommer att
inkräkta på hans verksamhet.1

Av intresse för föreliggande framställning är olika former av konkur-
rensklausuler (tie outs) i licensavtal. Klausulerna kan reglera varierande
aktiviteter från licenstagarens sida:

1) Licenstagarens inköp kan begränsas, så att denne måste förvärva
vissa produkter från licensgivaren ensam genom en s.k. exklusiv
inköpsförpliktelse. Licenstagaren är därigenom förhindrad att
handla med och sälja vidare konkurrerande produkter.2

1  Se Milgrim, On Licensing § 15.05. Som exempel från EG-rätten som berör företags-
överlåtelse med konkurrensklausul kan nämnas EG-domstolens avgörande Remia, mål
42/87, [1985] ECR 2547 (= [1987] 1 CMLR 1). Ett exempel som aktualiserar bedöm-
ning vid överlåtelse av företag där immateriell egendom är särskilt viktig är kommissio-
nens beslut 76/743/EEC, Reuter v. BASF AG, [1976] OJ L254/40 (= [1976] 2 CMLR
D45), där viktig know-how överfördes genom företagsöverlåtelsen.
2  I distributionsavtal kan även förekomma en s.k. engelsk klausul. Köparen får endast
köpa produkter från annan, om denne erbjuder en bättre offert och leverantören inte
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2) Licenstagaren kan åläggas att inte sälja produkter, som konkurrerar
med licensgivarens produkter. I en mildare form åläggs licenstaga-
ren att koncentrera sina ansträngningar avseende licensgivarens
produkt genom en bestämmelse om best effort, att licenstagarens
primära försäljningsansträngningar skall avse den licensierade pro-
dukten.

3) Licenstagaren kan åläggas att inte bedriva forskning och utveckling,
som kan tänkas leda till konkurrens med licensgivaren i framtiden.

4) Licenstagaren kan åläggas att inte konkurrera med licensgivaren
under viss tid efter att licensavtalet löpt ut.

Om licenstagaren bryter mot ett förbud mot försäljning av konkurre-
rande produkter, kan denne bli skyldig att betala royalty till licensgiva-
ren. Detta kan följa civilrättsligt (amerikansk rätt) eller av klausulen
(AOIP/Beyrard).

Föreligger överenskommelse om best effort, kan det ofta vara värdefullt
för parterna att precisera licenstagarens minimiskyldighet.3 Det kan
också konstateras, att vissa rättsystem, som t.ex. det amerikanska, ibland
möjliggör att viss ”best effort” kan tolkas in civilrättsligt i ett exklusivt
licensavtal.4

I distributionsavtal kan förekomma olika rabattsystem för att skapa
incitament för återförsäljaren att primärt satsa på att sälja de avtalade
produkterna.

Som alternativ till konkurrensklausul kan parterna i ett licensavtal
komma överens om att licenstagaren åläggs betala minimiroyalty eller pro-
ducera viss minimikvantitet. En sådan bestämmelse kan skapa motsva-
rande incitamentsstruktur och betraktas ofta som mindre ingripande.5

I ett licensavtal kan parterna, istället för att avtala om royaltybetal-
ningar i form av en fixerad klumpsumma eller löpande avgifter hänför-
liga till nyttjande, avtala om avgifter hänförliga till licenstagarens totala

3  Se Milgrim, On Licensing § 15.25.
4  Se Hardack, ”What They Don’t Want You to Hear: Beltone, Ticketmaster, and Exclu-
sive Dealing”, 9 B.U. J. Sci. & Tech. L. 2003 s. 284 ff., 291.
5  Se TeknikF:s Riktlinjer punkt 202.

matchar erbjudandet. Bestämmelsen kan få en liknande verkan som den exklusiva
inköpsklausulen (se Riktlinjerna till VertikalF punkt 152).
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försäljning, s.k. total sales. Royaltybestämmelsen kan ge motsvarande
incitament som en konkurrensklausul. 

Slutligen bör nämnas, att parterna i ett licensavtal kan komma över-
ens om olika föreskrivna tekniska specifikationer, som utestänger kon-
kurrenter på ett motsvarande sätt som konkurrensklausuler. Ur konkur-
rensrättslig synvinkel kan sådana föreskrifter ses igenom juridiskt och
behandlas som en konkurrensklausul.6

7.2 Konkurrensrättslig reglering

7.2.1 EG-rätt

7.2.1.1 Rättspraxis avseende tillämpning av art. 81 vid konkurrensförbud
En konkurrensklausul ansågs konkurrensbegränsande i avgörandet
AOIP/Beyrard,7 som avsåg ett patentlicensavtal. Parterna hade åtagit sig
att inte konkurrera med varandra inom något område, som täcktes av
avtalet. Skulle licenstagaren tillverka produkter, som avsågs i avtalet, men
med annan teknik än denne erhållit från licensgivaren, skulle licenstaga-
ren ändå bli skyldig att betala royalty för dessa produkter. Kommissio-
nen menade, att villkoret inte kunde relateras till ”the existence of the
patent”. Klausulen var en i raden av olika avtalsklausuler, som ansågs
konkurrensbegränsande och vars ändamål eller effekt ansågs vara att
snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden. Konkurrens-
klausulen ansågs heller inte kunna undantas. Den bidrog inte till förbätt-
ring av produktion och distribution eller till att befrämja teknisk eller
ekonomisk utveckling. Istället förstörde den parternas kommersiella
incitament att bedriva forskning inom områden, som var parallella till
det upplåtna patentet, vilket uteslöt bidrag till teknisk utveckling.

Ett avtal kan också angripas konkurrensrättsligt, när parterna genom
att avtala om teknisk specifikation och standard i praktiken uppnått
samma resultat, som om de infört en konkurrensklausul. I Video Casette
Recorders8 hade Philips ålagt sina licenstagare tekniska specifikationer i

6  Detta var fallet i kommissionens beslut 78/156/EEC, Video Casette Recorders, [1978]
OJ L47/42 (= [1978] 2 CMLR 160).
7  Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
8  Beslut 78/156/EEC, Video Casette Recorders, [1978] OJ L47/42 (= [1978] 2 CMLR
160).
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sitt system, vilket resulterade i att Sonys videokasettsystem inte gick att
använda. Kommissionen ansåg att avtalet var konkurrensbegränsande
enligt art. 81.1.

Förbud för licenstagaren att efter licensavtalets utgång konkurrera
med licensgivaren, s.k. post term ban, kan, om det är långtgående, vara
förbjudet. I Cartoux-Terrapin9 ansåg kommissionen, att ett förbud för all
framtid för licenstagaren att efter licensavtalets utgång konkurrera med
licensgivaren vara en otillåten konkurrensbegränsning. Eftersom avtalet
ändrades, behövde ej formellt beslut fattas. En långt gående skyldighet
att betala royalty efter avtalets utgång kan tänkas leda till svårigheter för
den tidigare licenstagaren att konkurrera. Normalt sett är dock royalty-
förpliktelser avseende post term use (numera) tillåtna.10

I några avgöranden har kommissionen ansett, att konkurrensklausuler
med hänsyn till omständigheterna borde tillåtas.11 I Mitchell Cotts/
Sofiltra12 hade ett joint venture bildats. Företaget hade förbjudits att till-
verka eller handla med produkter, som konkurrerade med de licensierade
produkterna. Klausulen ansågs nödvändig, eftersom företaget behövde
koncentrera sina ansträngningar på den nya produkten. Parterna hade
gjort omfattande monetära investeringar för att skapa ny produktions-
kapacitet. Under föreliggande omständigheter stred inte konkurrens-
klausulen mot förbudet i art. 81.1 EGF.

Samma slutsats kom kommissionen till i avgörandet Delta Chemie/
DDD.13 Det hade överenskommits, att licenstagaren inte utan licens-
givarens tillstånd fick tillverka eller distribuera produkter, som var lik-
nande dem som omfattades av licensavtalet. Konkurrensklausulen var
dock begränsad genom att licenstagaren fick tillverka och distribuera
konkurrerande produkter åt klienter, som sålde produkterna vidare. Det

9  Cartoux-Terrapin [1981] 1 CMLR 182.
10 Om post term royalties se vidare 3.4.2.
11 Som exempel på upphovsrättens område kan i sammanhanget nämnas RAI/Unitel,
XIIth Report on Competition Policy punkt 90, där konkurrensklausuler med operasångare
tilläts (närmare beskrivning av omständigheterna i fallet finns i RAI/Unitel, beslut 78/
516/EEC, [1978] OJ L157/39 (= [1978] 3 CMLR 306), som rörde processuella åläggan-
den att ställa dokument till kommissionens förfogande). Ett upphovsrättsligt exempel på
där parterna istället valde att avlägsna bl.a. konkurrensklausulen efter kommissionens
aktivitet är Neilson-Hordell Richmark, XIIth Report on Competition Policy punkt 89.
12 Beslut 87/100, Mitchell Cotts/Sofiltra, Re, [1987] OJ L41/31 (= [1988] 4 CMLR 111).
13 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
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hade även uttalats, att licensgivaren kunde väntas ge tillstånd till tillverk-
ning och försäljning av konkurrerande produkter, om det förelåg till-
räcklig säkerhet för att licenstagaren skulle fullfölja sina kontraktuella
åtaganden. Kommissionen menade, att konkurrensklausulen möjlig-
gjorde för licensgivaren att övervaka, att upplåten know-how inte använ-
des för tillverkning av andra produkter än som avsågs i kontraktet. Klau-
sulen hade även funktionen, att licenstagaren åtog sig att exploatera upp-
låten know-how enligt bästa förmåga, ”best effort”. Åtagandet ansågs
falla utanför art. 81.1.

I Moosehead/Whitbread14 ansågs en konkurrensklausul visserligen
begränsa konkurrensen enligt art. 81.1, men var samtidigt nödvändig
och kunde undantas enligt art. 81.3. Licenstagaren hade erhållit licens
för att tillverka och sälja öl, och förbjöds samtidigt att sälja konkurre-
rande märken. Detta var enligt kommissionen en ”appreciable restric-
tion on competition”, särskilt med hänsyn till licenstagarens stora
produktionskapacitet. Licensavtalet ansågs dock bidra till att förbättra
produktion och distribution på marknaden, och särskilt konkurrens-
klausulen (och även andra konkurrensbegränsande bestämmelser) ansågs
nödvändig för att uppnå dessa positiva effekter. Avtalet kunde därför
erhålla undantag. 

I Microsoft/Santa Cruz Operation15 ålade Microsoft sin avtalspart,
AT & T, att alla versioner av UNIX, som producerades, skulle kunna
härledas till Microsofts ursprungliga version, att royalty skulle betalas för
samtliga produkter, och att alla nya versioner skulle vara kompatibla
med äldre tillämpningsprogram. AT & T överlät senare sin rörelse avse-
ende denna del till företaget Santa Cruz Operation, som framförde
klagomål angående dessa ålägganden till kommissionen. Microsoft valde
att ensidigt säga upp de omstridda förpliktelserna. 

7.2.1.2 Gruppundantagsförordningarnas reglering av 
konkurrensklausuler

De flesta konkurrensklausuler är tillåtna enligt TeknikF, så länge tröskel-
värdena inte passeras. Det har därmed skett en omfattande utveckling

14  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
15  Microsoft/Santa Cruz Operation, XXVIIth Report on Competition Policy s. 140 f.
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från generellt förbud i tidigare regleringar till nuvarande tillåtande håll-
ning.16

Konkurrensklausuler anses dock särskilt problematiska i två fall, näm-
ligen dels när avtalsparts rätt att bedriva forskning och utveckling i den
upplåtna tekniken begränsas, dels när avtalspart förhindras att utnyttja
egen teknik. Det görs här en skillnad i regleringen mellan avtalsparter i
horisontala respektive vertikala led. För avtalsparter, som är konkurren-
ter, gäller, att avtalsparterna inte får begränsas i sin rätt att bedriva forsk-
ning och utveckling avseende upplåten teknik och att ingen begränsning
får göras i avtalsparts rätt att använda egen teknik (art. 4.1.d). När det
gäller begränsning av parts rätt till forskning kan dock denne enligt
bestämmelsen förbjudas bedriva forskning tillsammans med tredje man,
om det kan leda till att hemlig know-how avslöjas eller när tredje man är
konkurrent till licensgivaren. Vad gäller licenstagarens rätt att använda
egen teknik skall denne ha full rätt att använda denna för produktion,
försäljning eller licensiering, och får inte åläggas att betala royalty på
sålda produkter, som tillverkats genom egen teknik (Riktlinjer punkt 95).
En konkurrensklausul, som bryter mot dessa bestämmelser, anses som en
”hardcore restriction”, vilket leder till att inget undantag kan föreligga
enligt TeknikF. Om licensavtalet däremot har vertikal karaktär, och
avtalsparterna alltså inte konkurrerar med varandra, påverkas inte övriga
avtalet. Däremot kommer inte konkurrensklausulen att undantas enligt
TeknikF, utan dess tillåtlighet måste prövas individuellt (se art. 5.2 med
motsvarande restriktioner som i art. 4.1.d). Eftersom avtalet inte sluts
mellan konkurrenter, kan det inte förutsättas, att konkurrensklausulen

16  I PatentF förelåg en restriktiv syn på konkurrensklausuler. Dessa var på gruppundan-
tagets svarta lista (art. 3.3) och förekomsten av en sådan klausul ledde till att avtalet inte
omfattades av gruppundantaget. Det var dock enligt art. 3.3 tillåtet att ålägga licenstagaren
att verka enligt ”best effort”. En motsvarande regel infördes för know-howavtal genom
Know-howF art. 3.9. Till skillnad från i PatentF kunde dock licensgivaren förbehålla sig
rätten att, i händelse av att licenstagaren inlät sig på konkurrerande aktiviteter, upphäva
dennes exklusiva licens, upphöra med att meddela förbättringar och kräva att licenstagaren
visade, att det know-how, som meddelats, inte användes för produktion av andra varor
eller tjänster än sådana för vilka licensen meddelats. I GTeknikF infördes motsvarande
regel som fanns i Know-howF. Konkurrensklausulen infördes på svarta listan (art. 3.2),
men undantag gjordes dels för ”best effort”-klausulen (art. 2.1.17), dels för rätten att
upphäva den exklusiva licensen, när licenstagaren inlåter sig på konkurrerande verksamhet
etc. (art. 2.1.18).
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har negativ påverkan på konkurrensen enligt art. 81.1 eller inte kan
undantas enligt art. 81.3 (se Riktlinjer punkt 114).

Om tröskelvärdena passerats, måste en individuell bedömning göras.
En avvägning måste göras mellan negativa effekter på konkurrensen,
som utestängning och ökade möjligheter till oönskad samverkan (se
Riktlinjer punkt 198–200), och positiva effekter, som ökad tekniksprid-
ning (Riktlinjer punkt 201) och förbättrad incitamentsstruktur (Riktlinjer
punkt 202–203).

Som en jämförelse kan konstateras, att konkurrensklausulen regleras
något snävare, när det föreligger ett franchiseavtal. Även om parterna
befinner sig under marknadströsklarna, erhåller de inte automatiskt
undantag, utan istället skall konkurrensklausulen prövas individuellt.17

Royalty, som beräknas på total försäljning, kan resultera i konkurrens-
begränsande effekter på motsvarande sätt som när licensavtalet innehål-
ler vissa typer av konkurrensklausuler. Detta är fallet om licenstagaren är
skyldig att betala royalty för all försäljning, även när endast licenstaga-
rens egen teknik används. Enligt Riktlinjerna är royalty beräknad som
andel i total försäljning i regel tillåten, när den endast omfattar varor,
som producerats med stöd av den licensierade tekniken (punkt 156).
Omfattar licensavgifterna även varor, som producerats med stöd av
enbart licenstagarens egen teknik, är det ”fråga om en särskilt allvarlig

17  Vid franchising är VertikalF tillämplig (art. 2.3). Konkurrensklausuler omfattas under
vissa omständigheter inte av det undantag, som följer av gruppundantaget, men är heller
inte förbjudna. Föreligger en konkurrensklausul skall den prövas individuellt. Med kon-
kurrensklausuler förstås enligt gruppundantagsförordningen ”varje direkt eller indirekt
skyldighet som föranleder köparen att inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor
eller tjänster som konkurrerar med de varor eller tjänster som omfattas av avtalet eller
varje direkt eller indirekt skyldighet för köparen att av leverantören eller från något annat
företag som leverantören utsett, köpa mer än 80 % av köparens totala inköp av de varor
eller tjänster som omfattas av avtalet och av varor eller tjänster som på den relevanta
marknaden är utbytbara med dessa, beräknat på grundval av värdet av dennes inköp det
föregående kalenderåret” (art. 1 b). Parterna kan avtala om att en sådan klausul skall gälla
under 5 år, men vid längre varaktighet omfattas inte klausulen av det generella undan-
taget (art. 5 a). Konkurrensklausuler omfattas heller inte av undantaget, om de avser
tiden efter att avtalsförhållandet upphört (art. 5 b). Slutligen omfattas inga konkurrens-
klausuler av undantaget i avtalsförhållanden, som omfattar selektiv distribution (art. 5 c).
Att klausulerna inte undantas utgör dock ingen presumtion att de skulle vara olagliga
(Riktlinjer punkt 62).
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begränsning enligt artikel 4.1 a [prisstyrning] och 4.1 d [förbjudna kon-
kurrensklausuler]” (punkt 157).18

7.2.2 Amerikansk rätt

7.2.2.1 Utveckling i äldre rättspraxis19

Konkurrensklausuler bedömdes i amerikansk rätt före Sherman Act
(1890) under common law-systemet. Det engelska avgörandet Mitchell
v. Reynolds20 (1711) fick betydelse för utvecklingen i USA. Avgörandet
avsåg en konkurrensklausul, som förbjöd säljaren av ett bageri att kon-
kurrera med köparen inom samma församling i London under de när-
maste fem åren. Domstolen godkände klausulen och pekade på att kon-
kurrensklausulen var tidsbegränsad och endast avsåg ett begränsat geo-
grafiskt område, samtidigt som förbudet motsvarades av vederlag (valuable
consideration).21 Under 1800-talet kom domstolar i engelsk rätt att upp-
rätthålla motsvarande konkurrensbegränsningar.22 House of Lords kom
på 1890-talet att godkänna långtgående konkurrensklausuler.23

18  Om total sales royalties i amerikansk rätt se Coch & Chen, ”Specific Practices that
have been Challenged as Misuse” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property
Misuse: Licensing and Litigation s. 52 ff., McCartney, ”Practical Aspects of the Law of
Misuse: Misuse in the Licensing Context” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual
Property Misuse: Licensing and Litigation s. 87 ff. Royaltyklausulen har behandlats av
Supreme Court i avgörandet Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc., 395 U.S.
100 (1969). 
19  För en mer detaljerad historik se Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and
Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J. 2002 s. 311 ff., 314 ff.
20  Mitchell v. Reynolds, 1 P. Wms. 181, 24 Eng. Rep. 347 (Q.B. 1711).
21  Se även t.ex. Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler s. 27, 30 f.
22  Se Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust
L.J. 2002 s. 311 ff., 314. I avgörandet Gale v. Reed, 32 Eng. Rep. 103 (K.B. 1806) god-
kändes ett exklusivt inköpsavtal avseende material för reptillverkning. I Catt. v. Tourle,
L.R. 4 Ch. App. 654 (1869) ålades en pubägare att endast sälja öl från viss bryggare i
utbyte mot tillgång till mark. Domstolen hänvisade till regeln i Mitchell v. Reynolds,
enligt vilken en avtalad begränsning, som inte var generell utan partiell och som grundades
på ”valuable consideration”, inte skulle anses oskälig. För motsvarande slut i amerikansk
rätt se även Western Union Tel. Co. v. Burlington & S.W. Ry. Co., 11 F. 1, 11 (C.C.D.
Iowa 1882).
23  I Mogul Steamship Co. v. McGregor, Gow & Co. tillät House of Lords ett rabattsystem,
där handelsmän erhöll lägre priser vid exklusivt avtal om nyttjande av fartyg från en
grupp ägare med dominant position (se även t.ex. Bernitz, Marknadsrätt: en komparativ
studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer s. 312 f.). I Maxim Norden-
felt Guns and Ammunition Company tilläts en långt gående konkurrensklausul, som
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I amerikansk rätt godkändes konkurrensklausuler enligt common law.
I avgörandet Chicago, St. Louis & New Orleans Railroad Co. v. Pullman
Southern Car Co.24 (1891) tillät Supreme Court ett exklusivt åtagande
från järnvägsbolagen att låta motparten få ensamrätt att distribuera sina
produkter. Motsvarande slutsats förelåg i Supreme Courts avgörande
Express Cases25 (1886).

Genom tillkomsten av Sherman Act (1890) kunde konkurrensklausu-
len angripas utifrån antitrusträttsliga hänsynstaganden. Domstolarna
kom dock att tillåta långtgående åtaganden, som i In re Corning26

(1892), där skyldigheten att endast köpa tillverkarnas produkter god-
togs, trots att dessa kontrollerade 75–100 % av marknaden, eftersom
återstående distributörer kunde köpa av vilka de ville. Likaså godtogs i
Whitwell v. Continental Tobacco Co.27 (1903) ett rabattsystem, som vill-
korade distributörer att endast sälja produkter som härrörde från Conti-
nental Tobacco, som innehade en dominant marknadsposition. Motsva-
rande konkurrensbegränsningar kom några år senare att prövas i
Supreme Court, som likaså tillät klausulerna ifråga. Företaget United
Shoe tillämpade exklusiva inköpsklausuler i förhållande till sina distribu-
törer. Företagets klausuler godkändes av Supreme Court i såväl avgöran-
det United States v. Winslow28 (1913) som i United States v. United Shoe
Machinery Co.29 (1918). United Shoe’s avtalspraxis skulle dock några år
senare åter komma att prövas av Supreme Court.

Genom Clayton Act (1914) inleddes en stramare konkurrenspolitik.
Exklusiva inköpsklausuler kom att förbjudas i flera avgöranden,30 och
efter ett antal år kom några fall upp till prövning i Supreme Court. I
Standard Fashion Co. v. Magrane-Houston Co.31 (1922) ålade modeföre-

24  Chicago, St. Louis & New Orleans Railroad Co. v. Pullman Southern Car Co., 139
U.S. 79 (1891).
25  Express Cases, 117 U.S. 1 (1886).
26  In re Corning, 51 F. 205 (N.D. Ohio 1892).
27  Whitwell v. Continental Tobacco Co., 125 F. 454 (8th Cir. 1903).
28  United States v. Winslow, 227 U.S. 202 (1913).
29  United States v. United Shoe Machinery Co., 247 U.S. 32 (1918).
30  Se Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust
L.J. 2002 s. 311 ff., s. 317 f.
31  Standard Fashion Co. v. Magrane-Houston Co., 258 U.S. 346 (1922).

bestod i att en fabrikant av krigsmaterial vid överlåtelse av rörelsen avstod från all kon-
kurrens globalt under 25 års tid (se även t.ex. Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrens-
klausuler s. 20). Se vidare 2.1.1.1.
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taget Standard Fashion sina återförsäljare att endast sälja företagets pro-
dukter. Avtalets giltighetstid var på två år. Standard Fashion hade en
marknadsandel på 40 %. Supreme Court fann att konkurrensbegräns-
ningen var olaglig. Strax efteråt föll domen i United Shoe Machinery
Corp. v. United States32 (1922). United Shoe’s avtalspraxis, som tidigare
godkänts två gånger av Supreme Court, blev nu förbjuden. Exklusiva
inköpsklausuler kunde dock godkännas under vissa omständigheter. I
FTC v. Sinclair Refining Co.33 (1923) ålades distributörer av bensin att
inte leverera bensin från någon konkurrent i de pumpar som inköpts av
leverantören. Förbudet godkändes av Supreme Court. Det bör noteras
att distributörerna inte förbjudits att leverera bensin av annat märke
genom annan utrustning.

Även i Standard Stations34 (1949) gällde frågan avtalsförhållandet mel-
lan distributörer och leverantör av bensin. Distributörerna ålades att inte
konkurrera med andra märken. Supreme Court ansåg, att klausuler av
detta slag visserligen kunde vara till ekonomisk nytta, men ville inte
bedöma fallet enligt rule of reason. Domstolen nöjde sig med att konsta-
tera, att en utestängning skett genom avtalsklausulerna, varför dessa var
förbjudna. Domen fick mycket kritik,35 men fick samtidigt starkt
genomslag i rättstillämpningen.36

En annan viktig milstolpe i utvecklingen var Supreme Court’s avgörande
Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co.37 (1961). Domstolen utvecklade
ett test i tre delar för att avgöra om konkurrensen begränsats på ett sub-
stantiellt (substantial) sätt. För att avgöra om konkurrensen begränsats
skulle produktmarknaden och därefter den geografiska marknaden defi-
nieras. Slutligen skulle det prövas, om den konkurrens, som uteslutits
genom avtalet, utgjorde en väsentlig del av den relevanta marknaden.

7.2.2.2 Senare rättsutveckling
En grundläggande uppfattning i synen på bedömningen av konkurrens-
klausuler var alltså, att de skulle förbjudas, om graden av utestängning

32  United Shoe Machinery Corp. v. United States, 258 U.S. 451 (1922).
33  FTC v. Sinclair Refining Co., 261 U.S. 463 (1923).
34  Standard Oil Co. (Cal.) v. United States, 337 U.S. 293 (1949).
35  Se Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust
L.J. 2002 s. 311 ff., 321.
36  Som exempel kan nämnas ett avgörande från Supreme Court, Lorain Journal Co. v.
United States, 342 U.S. 143 (1951).
37  Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co., 365 U.S. 320 (1961).
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(forclosure) av konkurrenter var tillräckligt hög. Uppfattningen kom
under senare tid att förändras. ”Utestängningsdoktrinen” byttes ut mot
en bedömning enligt rule of reason. Utvecklingen initierades genom ett
beslut av Federal Trade Commission, Beltone Electronics Corp.38 (1982). I
fallet förelåg exklusiva inköpsklausuler, som täckte 16 % av marknaden.
Klausulerna var vertikala restriktioner och bedömdes som sådana enligt
rule of reason.39 Utestängningseffekterna ansågs uppvägda av de ekono-
miska fördelar, som följde av klausulen. Dessa bestod i att konkurrensbe-
gränsningen gav incitament till ökad försäljning och minskade free rider-
effekter, samtidigt som nya konkurrenter genom avtalsarrangemanget
gavs möjlighet till inträde på marknaden, varigenom antalet konkurren-
ter utökades. Avtalet ledde till förbättring av mellanmärkeskonkurren-
sen. Efter FTC:s beslut följde en utveckling i domstolspraxis, där inköps-
klausuler tilläts trots utestängningseffekter, om de inte ansågs vara alltför
omfattande.40 

Under senare år har konkurrensklausuler bedömts i en rad domstols-
avgöranden, varav det mest kända torde vara processen mot Microsoft.41

Inköpsklausuler behandlas i modern antitrusträttslig praxis enligt föl-
jande.42 För att klausulen skall anses konkurrensbegränsande, måste kla-
ganden påvisa, att avtalspart innehar marknadsmakt, att klausulen utgör
ett hinder för konkurrenter, och att detta leder till skada för konsumen-
terna. Som försvar kan motparten göra gällande att klausulen leder till
ökad ekonomisk effektivitet. Klaganden kan i sin tur invända, att detta
närmast är ett svepskäl eller att samma effektivitet hade kunnat uppnås
med hjälp av mindre konkurrensbegränsande metoder. Om klausulen

38 Beltone Electronics Corp., 100 F.T.C. 68 (1982).
39 Detta var en konsekvens av Supreme Court’s avgörande Sylvania. Se 4.2.2.2.
40 Se t.ex. Sewell Plastics, Inc. v. Coca-Cola Co., 720 F. Supp. 1196, 1212–14
(W.D.N.C. 1989), aff ’d mem., 912 F.2d 463 (4th Cir. 1990), Kuck v. Benson, 647 F.
Supp. 743 (D. Mo. 1986), Satellite Television & Associated Res. v. Cont. Cablevision,
714 F.2d 351, 357 (4th Cir. 1983). Se även Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’,
and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J. 2002 s. 311 ff., s. 324.
41 United States v. Microsoft Corp., 87 F. Supp. 2d 30, 52–53 (D.D.C. 2000), aff ’d in
part, rev.’d in part, 253 F.3d 34 (D.C. Cir.), cert. denied, 122 S.Ct. 350 (2001). Se även
Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 334 ff.
42 Se Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust
L.J. 2002 s. 311 ff., 365 ff.
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bedöms resultera i såväl konkurrensbegränsande som effektivitets-
höjande effekter, måste domstolen göra en avvägning och balansera dessa
mot varandra.

7.2.2.3 Misusedoktrinen och patentlicenser
I licensavtal kan konkurrensklausuler angripas enligt misusedoktrinen,
särskilt av en konkurrent som vill undkomma ansvar för intrång i imma-
terialrätt. I tidigare praxis presumerades marknadsmakt vid innehav av
patent, varför konkurrensklausulerna ansågs utgöra patentmissbruk.
Enligt Patent Act Section 271(d)(5) skall marknadsmakt inte presumeras
vid bedömning av kopplingsförbehåll, vilket även tillämpats på konkur-
rensklausuler.43 För att en konkurrensklausul skall anses som patentmiss-
bruk kan krävas både att det påvisas att immaterialrättsinnehavaren har
marknadsmakt och att klausulen har negativa effekter på konkurren-
sen.44 Konkurrensklausuler har ansetts utgöra missbruk inte bara i
patentlicenser utan även vid licensiering av upphovsrätt.45 Ju bredare till-
lämpning en konkurrensklausul har, desto större är risken att den anses
utgöra patentmissbruk.46

7.3 Ekonomiska synpunkter

7.3.1 Konkurrensbegränsande effekter av konkurrensklausuler

7.3.1.1 Utestängning av konkurrenter (foreclosure)
Ett möjligt resultat av att en avtalspart åläggs att inte sälja konkurrenters
produkter är att dessa mer eller mindre kan utestängas från marknaden,
särskilt när leverantören innehar en hög grad av marknadsmakt. Ute-
stängningseffekten har därför haft betydelse för konkurrensrättens regle-
ring. Foreclosure-doktrinen utvecklades i amerikansk rätt efter utfärdan-
det av Clayton Act (1914). Exklusiva inköpsklausuler ansågs olagliga vid

43  Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i ABA Sec-
tion of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 46 samt
not 24.
44  A.a. s. 47.
45  McCartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing Context”
i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation
s. 82 f.
46  A.a. s. 83.
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höga marknadsandelar i Supreme Court’s avgöranden Standard Fashion
Co. v. Magrane-Houston Co.47 (1922) och United Shoe Machinery Corp. v.
United States48 (1922). I Standard Stations49 (1949) avstod Supreme
Court från att göra en bedömning utifrån rule of reason, trots att klausu-
len ansågs kunna vara till ekonomisk nytta. Enligt domstolen räckte det
med att utestängning skett. Hur utestängning skulle bedömas kom
senare att utvecklas i avgörandet Tampa Electric Co. v. Nashville Coal
Co.50 (1961).51 Först genom FTC:s beslut i Beltone52 infördes en bedöm-
ning enligt rule of reason för exklusiva inköpsklausuler. Numera vägs ute-
stängningseffekten av klausulen mot dess ekonomiska nytta i den kon-
kurrensrättsliga bedömningen.

Foreclosure-doktrinen kom utifrån Chicagoskolans synvinkel att kriti-
seras av Bork.53 Den grundläggande tanken är, att det inte är möjligt för
en aktör med dominant ställning på marknaden att på ett lönsamt sätt
utestänga konkurrenterna. För att binda alla återförsäljare med kontrakt,
som innehåller exklusiva inköpsklausuler, krävs att dessa erbjuds ett mer
fördelaktigt avtal än vad de kan få av konkurrenterna. För att avtalet
skall framstå som mer fördelaktigt krävs att det är effektivitetsbefräm-
jande.54 Tanken på att det skulle vara möjligt att utvidga en monopolis-
tisk position genom att med hjälp av exklusiva inköpsklausuler utestänga
konkurrenterna bygger på ett dubbelräknande av den monopolistiska för-
delen. Sedan den monopolistiske leverantören fått maximal betalning
genom sin dominanta position, kommer ytterligare pålagor i form av
exklusiva inköpsklausuler gentemot distributörerna tvinga leverantören
att ta mindre betalt för sina varor. Leverantören kan endast utnyttja sitt
monopol för att ta maximalt betalt för sina varor en gång, och ytterligare
försämrade villkor för distributörerna kommer därför att leda till mot-
svarande prissänkningar.55

47  Standard Fashion Co. v. Magrane-Houston Co., 258 U.S. 346 (1922).
48  United Shoe Machinery Corp. v. United States, 258 U.S. 451 (1922).
49  Standard Oil Co. (Cal.) v. United States, 337 U.S. 293, 298 (1949).
50  Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co., 365 U.S. 320 (1961).
51  Om avgörandets utveckling av utestängningsdoktrinen, se ovan.
52  Beltone Electronics Corp., 100 F.T.C. 68 (1982).
53  Se Bork, The Antitrust Paradox s. 299 ff.
54  A.a. s. 304 f.
55  A.a. s. 306.
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I litteraturen har även hävdats att utestängningseffekter kan inträda,
men att det bör göras en närmare analys av var i distributionskedjan som
den exklusiva inköpsklausulen tillämpas. Idén framfördes av Steuer i en
artikel, som fick stor betydelse i doktrinen.56 Steuer menar, att det är vik-
tigt att skilja mellan situationerna då den exklusiva inköpsklasulen bin-
der säljare, som vänder sig till konsumenter, och då klausulen binder säl-
jare, som befinner sig högre upp i distributionskedjan och därmed inte
vänder sig till slutanvändare. Utestängningseffekter kan inträda, när
lokala detaljister med stor kundtrohet åläggs att endast sälja ett märke.
En detaljist kan tänkas kunna byta märke utan att för den skull förlora
många kunder. I andra fall kan motsatsen gälla, en detaljist kan vara
mycket beroende av vilka märken, som tillhandahålls. Även för samma
produkt kan utestängningseffekten variera beroende på vilken kundtro-
het, som detaljisten innehar. När det däremot är fråga om en säljare
högre upp i distributionskedjan, förekommer normalt inga utestäng-
ningseffekter. Säljarna kan i allmänhet inte räkna med att få göra affärer
med köparna, oavsett vilka märken som erbjuds. I fallet där detaljister,
som vänder sig till konsumenter, är bundna av exklusiva inköpsklausuler,
är det viktigt att beakta vad för slags produkt, som erbjuds marknaden.
Är det fråga om en dyrare vara, som en konsument kan väntas köpa efter
en mer noggrann jämförelse mellan olika märken, kan en detaljist, som
endast erbjuder ett märke, inte påräkna kundtrohet. Däremot kan kund-
troheten bli viktig, när det är fråga om billigare bekvämlighetsprodukter
som säljs, där märket inte har så stor betydelse. Ytterligare faktorer som
kan tala mot utestängningseffekt är, om det föreligger möjlighet till alter-
nativa distributionskanaler, eller om konkurrerande säljare har möjlighet
att etablera ett eget nätverk med distributörer.57

När det är fråga om marknader med viktiga nätverkseffekter58, ökar
risken för utestängningseffekter. Tillgången till föreliggande distribu-
tionskanaler tenderar att bli mer betydelsefulla, eftersom detta under-
lättar för konkurrenter att uppnå skalfördelar, samtidigt som risken
minskar att en ensam dominant aktör tar över marknaden.59 Det är värt

56  Steuer, ”Exclusive Dealing in Distribution”, 69 Cornell L. Rev. 1983 s. 101 ff.
57  A.a. s. 119 ff.
58  Om nätverkseffekter se avsnitt 2.1.3.1.6.
59  Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 351 samt n. 194 med vidare hänvisningar.
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att notera, att en konkurrensklausul vid selektiv distribution60 måste
prövas individuellt enligt gällande gruppundantag.61

En annan faktor, som kan påverka frågan, vilken grad av utestäng-
ningseffekt som förekommer, är tidslängden för konkurrensklausulen.
Detta har dock bara betydelse, när tidsbegränsningen är reell, så att kon-
kurrensbegränsningen inte kan väntas gälla under en längre tid genom
att avtalsförhållandet förlängs.62 Ur ekonomiskt perspektiv är det viktiga
inte i första hand kontraktets nominella längd, utan snarare under hur
lång tidsperiod parterna rent faktiskt förväntar sig att affärsrelationen
skall vara, när kontraktets ingås (kontraktets effektiva längd).63

Enligt VertikalF får inte konkurrensklausulen tidsmässigt omfatta mer
än fem år för att inkluderas i undantaget (art. 5 a). Klausulen får inte
heller avse tiden efter att avtalet löpt ut (art. 5 b). I TeknikF görs däre-
mot ingen skillnad mellan konkurrenklausuler som är tidsmässigt

60  Som ovan nämnts (3.3.2.1) definieras selektiv distribution i VertikalF som ”ett distri-
butionssystem där leverantören åtar sig att, antingen direkt eller indirekt, sälja de varor
eller tjänster som omfattas av avtalet endast till återförsäljare som valts ut på grundval av
särskilda kriterier och där dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa varor eller tjänster
till icke auktoriserade återförsäljare” (art. 1.d).
61  I VertikalF anses konkurrensklausuler vid selektiv distribution mer riskabla. Normalt
omfattas konkurrensklausuler av undantaget, om de inte överstiger fem år i tidslängd
(art. 5 a). Vid selektiv distribution omfattas konkurrensklausuler över huvud taget inte
av undantaget (art. 5 c). Enligt Riktlinjerna är ”(s)yftet med att utesluta denna skyldighet
ur gruppundantagsförordningen… att undvika att ett antal leverantörer, som använder
samma försäljningsställen inom ett selektivt distributionssystem, hindrar en viss konkur-
rent eller vissa konkurrenter från att använda dessa försäljningsställen till att distribuera
sina produkter”. Övriga avtalet kommer dock att omfattas av gruppundantagsförord-
ningen, och konkurrensklausulen får prövas individuellt (se art. 5).
62  Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 352.
63  Aghion & Bolton, ”Contracts as Barrier to Entry”, 77 Am. Econ. Rev. 1987 s. 388 ff.,
389. Enligt Aghion & Bolton utgör asymmetrisk information en viktig faktor, som
begränsar den tidslängd under vilken parterna kommer att binda sig. Är informationen
helt symmetrisk, skulle den monopolistiske säljaren alltid vilja binda köparen vid ett tids-
mässigt obegränsat kontrakt. När informationen är asymmetrisk (d.v.s. i detta fall att säl-
jaren känner marknaden bättre än köparen), kan det vara rationellt för säljaren att vilja
binda köparen vid ett kortare kontrakt, eftersom detta ger en positiv signal till köparen,
att det är osannolikt att denne kommer att stöta på konkurrens från nykomlingar
(s. 392). Den asymmetriska informationen minskar därmed monopolistens marknads-
makt, vilket är ett exempel på att informationsasymmetrier i vissa fall faktiskt kan leda
till förbättrad ekonomisk effektivitet (s. 396).



285

begränsade och dem som inte är det (det torde dock inte kunna uteslutas
att detta skulle kunna beaktas vid individuell prövning).

Så länge en konkurrensklausul inte förhindrar en licenstagare från att
använda sin egen teknik eller bedriva forskning och utveckling omfattas
klausulen av TeknikF:s gruppundantag. Först när marknadströsklarna
passeras, måste det göras en individuell prövning. Riktlinjerna behandlar
här risken för utestängningseffekter ingående. Utestängningseffekter
anges vara ”(d)en största faran för konkurrensen i samband med konkur-
rensklausuler” (punkt 198). Utestängning kan särskilt uppkomma om en
enskild licensgivare har hög grad av marknadsstyrka eller om det före-
kommer kumulativa effekter av ett stort antal ingångna licensavtal
(punkt 199). Ju högre grad av marknadsstyrka hos licensgivaren, desto
större är risken (punkt 200).

7.3.1.2 Höja rivalernas kostnad
Uppfattningen att det normalt inte föreligger någon risk för utestäng-
ningseffekt har kritiserats av ekonomer och jurister inom Post-Chicago.
Från detta håll har hävdats, att det är möjligt för en större aktör att
begränsa konkurrensen genom att höja rivalernas kostnad. Om konkur-
renterna inte får tillgång till viktiga distributionsnät, kan de få svårare att
uppnå skalekonomiska fördelar och får därmed försämrad kostnadseffek-
tivitet.64 Som påpekats i kritiken, räcker dock inte att konkurrenternas
kostnad höjs för att konkurrensen skall anses ha försämrats.65 Resone-
manget har närmare utvecklats vid analys av inträdeshinder, vilket kom-
mer att utvecklas nedan.

7.3.1.3 Inträdeshinder och marknadskoncentration
Kontrakt med konkurrensklausuler eller exklusiva inköpsklasuler kan
tänkas leda till höjda inträdeshinder och ökad marknadskoncentration.
Genom Chicagoskolans kritik av tidigare konkurrensrättsligt tänkande
framfördes uppfattningen, att exempelvis konkurrensklausuler användes
därför att de är effektivitetsbefrämjande. Detta blev dock inte oemotsagt,
och ekonomer och jurister som räknas till Post-Chicago menade, att det
under vissa omständigheter var möjligt att genom avtal med konkurrens-
klausuler höja inträdeshinder till en marknad. Genom att hindra kon-

64  Se Segal & Whinston, ”Naked Exclusion: Comment”, 90 Am. Econ. Rev. 2000
s. 296 ff. 
65  Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 352 ff.
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kurrenter från att uppnå skalekonomiska fördelar kunde dessa hållas
utanför konkurrensen enligt teorin att vertikala restriktioner kan använ-
das för att höja rivalernas kostnad (Raising rivals’ costs, RRC).66 Enligt
Krattenmaker och Salop kan en vertikal, exklusiv, restriktion ha en pris-
höjande effekt, om den exklusiva klausulen används av ett företag med
marknadsmakt, genom att den ökar konkurrenternas kostnader (t.ex.
genom utestängning) tillräckligt för att minska deras möjlighet att stå
emot företagets marknadsmakt och därigenom tillåter företaget att höja
priset till skada för konsumenterna.67

Hur exklusiva avtal kan användas för att höja inträdeshinder till mark-
nader har utvecklats av författare inom Post-Chicago. Aghion och Bolton
hävdar, att en säljare med monopolistisk marknadsmakt kan teckna kon-
trakt, som gäller en längre tid med olika köpare, för att hindra producen-
ter, som säljer till låg kostnad, att inträda på marknaden. Det är enligt
deras modell möjligt att höja kostnaden för inträde på marknaden så
mycket, att det utesluter producenter med annars låga kostnader.68 Segal
och Whinston menar, att exklusiva kontrakt kan användas av en säljare
för att utesluta konkurrenter genom att hindra dem att uppnå skal-
ekonomiska fördelar. Resonemanget förutsätter, att köparna inte kan
koordinera sitt beteende och att säljaren kan diskriminera mellan olika
köpare. Säljaren kan knyta upp tidiga köpare med hjälp av exklusiva
avtal och rabattsystem för att sedan ta ut monopolistiskt pris från senare
köpare. De tidigare köparna är motiverade att teckna kontrakten, efter-
som dessa är fördelaktiga och annars kan erbjudas konkurrenterna.69

Analys av inträdeshinder har betydelse för den bedömning, som
beskrivs i TeknikF:s Riktlinjer. Vid analys av betydelsen av utestängning
p.g.a. kumulativa effekter70 skall beaktas, att ”(o)vanför detta tröskelvärde

66 Krattenmaker & Salop, ”Anticompetitive Excklusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve
Power over Price”, 96 Yale L.J. 1986 s. 209 ff., Krattenmaker & Salop, ”Competition and
Cooperation in the Market for Exclusionary Rights”, 76 Am. Econ. Rev. 1986 s. 109 ff.
67 Krattenmaker & Salop, ”Anticompetitive Excklusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve
Power over Price”, 96 Yale L.J. 1986 s. 209 ff., 262 ff. Se även Jacobson, ”Exclusive Dealing,
’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J. 2002 s. 311 ff., 327.
68 Aghion & Bolton, ”Contracts as Barrier to Entry”, 77 Am. Econ. Rev. 1987 s. 388 ff.
69 Segal & Whinston, ”Naked Exclusion: Comment”, 90 Am. Econ. Rev. 2000 s. 296 ff.
Artikeln kritiserar och vidareutvecklar idén i en tidigare artikel av Rasmusen, Ramseyer
& Wiley, ”Naked Exclusion”, 81 Am. Econ. Rev. 1991 s. 1137 ff.
70  D.v.s. konkurrensbegränsande effekter som uppkommer av att en viss avtalsbegräns-
ning föreligger i ett stort antal kontrakt.
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[50 %] är det sannolikt att betydande utestängning uppstår om inträ-
deshindren för nya licenstagare är relativt höga. Om inträdeshindren är
låga, kan nya licenstagare komma in på marknaden” (punkt 199). Likaså
är frågan om inträdeshindrens betydelse viktig, när utestängning kan
förekomma genom licensgivarens marknadsmakt. ”Risken för utestäng-
ning är särskilt stor när det endast finns ett begränsat antal potentiella
licenstagare och licensavtalet avser en teknik som används av licenstagarna
för att göra insatsvaror för eget bruk. I sådana fall är det sannolikt att
inträdeshindren för en ny licensgivare är höga” (punkt 200). Vid kumu-
lativa effekter fokuseras alltså på risken för höga inträdeshinder gentemot
nya licenstagare, medan hög marknadsmakt för licensgivare påfordrar
analys av inträdeshinder för ny licensgivare.

7.3.1.4 Begränsning av konkurrensen på teknologimarknaden och 
innovationsmarknaden

Om en konkurrensklausul förbjuder licenstagaren att använda konkurre-
rande teknik, kan detta leda till försämrad konkurrens på teknologimark-
naden respektive innnovationsmarknaden. Enligt Riktlinjer punkt 87,
som avser en konkurrensklausul i licensavtal mellan konkurrenter, leder
begränsningar i licenstagarens rätt att utnyttja sin egen teknik till att tek-
nikens konkurrensmässighet minskar, vilket leder till försämrad konkur-
rens på produkt- resp teknologimarknaden. Vidare reduceras licenstaga-
rens incitament att investera i utveckling och förbättring av den egna
tekniken, vilket försämrar konkurrensen inom området för innovation
(innovationsmarknaden). Även i förhållandet mellan parter, som inte
konkurrerar med varandra, betonas vikten av att licenstagaren inte
begränsas i sina möjligheter att utnyttja egen teknik (Riktlinjer
punkt 115).

7.3.2 Konkurrensklausulens affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

7.3.2.1 Licenstagarens incitament 
Ett grundläggande syfte bakom en konkurrensklausul i ett licensavtal
kan vara att förmå licenstagaren att särskilt satsa på licensgivarens pro-
dukt. Resonemanget kan – beroende på hur licensavtalet ser ut – vara
motsvarande som för exklusiva inköpsklausuler i ett återförsäljaravtal.
Genom den exklusiva inköpsklausulen uppmuntras distributören att
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satsa sina totala ansträngningar på ett märke.71 Om distributören säljer
flera konkurrerande märken har han inte nödvändigtvis något intresse av
vilket märke kunden väljer. Huvudsaken är att han får sälja något, och
eftersom hans intresse omfattar alla märken, blir hans säljansträngningar
inte särskilt trovärdiga för någon produkt. Distributören får även delade
lojaliteter, och kommer inte att satsa lika mycket på något märke, som
han skulle göra, om han endast sålde ett visst bestämt märke. Om däre-
mot olika distributörer koncentrerar sina ansträngningar på en enda pro-
dukt var, kan detta leda till att mellanmärkeskonkurrensen totalt sett
ökar.72

I kommissionsavgörandet Delta Chemie/DDD73 ansågs konkurrens-
klausulens lojalitetsskapande egenskap vara en positiv faktor vid bedöm-
ningen: ”Furthermore, in accepting this obligation, the licensee agrees to
make his best efforts to exploit the know-how and thus to sell the licen-
sed product.” Avgörande för kommissionens positiva bedömning – att
klausulen föll utanför art. 81.1 – tycks dock ha varit licensgivarens behov
av att undvika att den egna tekniken utnyttjades för konkurrerande pro-
dukter.

I Mitchell Cotts/Sofiltra74 menade kommissionen, att konkurrensklau-
sulen som band licenstagaren (ett för ändamålet skapat joint venture) var
nödvändig, eftersom licenstagaren behövde koncentrera sig på att uppnå
framgång för den nya produktionsenheten. Kommissionen betonade, att
parterna gjort omfattade investeringar för att uppnå den nya produk-
tionskapaciteten. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet
ansågs konkurrensklausulen falla utanför förbudet i art. 81.1.

I Riktlinjerna punkt 202 pekas på att konkurrensklausuler kan vara
nödvändiga för att försäkra att licenstagaren har incitament att investera
i och exploatera den licensierade tekniken effektivt. Samtidigt kan det

71 Uppfattningen att exklusiva inköpsklausuler syftar till att skapa en god incitaments-
struktur för distributörerna har inte omfattats av alla. Se Marvel, ”Exclusive Dealing”, 25
J. L. & Econ. 1982 s. 1 ff., 3 ff. Marvel menar, att tillverkaren i alltför hög utsträckning
skulle bli tvungen att kompensera distributörerna, för att exklusiva inköpsklausuler
skulle kunna löna sig av detta skäl. För kritik av Marvels uppfattning se Steuer, ”Exclu-
sive Dealing in Distribution”, 69 Cornell L. Rev. 1983 s. 101 ff., 128.
72 Se t.ex. Steuer, ”Exclusive Dealing in Distribution”, 69 Cornell L. Rev. 1983 s. 101 ff.,
124 ff.
73 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, (1988) OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
74 Beslut 87/100, Mitchell Cotts/Sofiltra, Re, [1987] OJ L41/31 (= [1988] 4 CMLR 111).
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enligt Riktlinjerna ofta vara tillräckligt med mindre ingripande åtgärder,
såsom krav på minsta kvantitet eller minimumroyalty.

7.3.2.2 Licensgivarens incitament
Konkurrensklausuler kan tänkas stärka licensgivarens incitament att
investera i licenstagarnas verksamhet. Tankegången kan utvecklas enligt
följande. I ett återförsäljarförhållande är det önskvärt att tillverkaren för-
söker generera kunder till sina distributörer genom annonsering och
andra reklamåtgärder, som kan bidra till att stärka produktens varu-
märke. Distributörerna drar nytta av dessa åtgärder, och samtidigt har
tillverkaren intresse av att ta betalt för denna tjänst. Distributörerna kan
underlåta att uppfylla denna förväntan genom att låta kunder, som kan
ha värvats genom reklamen, köpa en alternativ produkt från en konkur-
rent till tillverkaren.75 Att ”intangible” kapital bäst skapas av leverantö-
ren snarare än av distributörerna är känt från litteraturen om franchi-
sing.76

Den exklusiva inköpsklausulen förhindrar därmed en form av free
riding. Om inte distributörerna hindras från att sälja konkurrerande pro-
dukter, riskerar tillverkaren att finansiera ett nätverk, som dennes kon-
kurrenter kan dra nytta av. Leverantörer, som vill åka snålskjuts på en
konkurrents investeringar, har flera möjligheter till buds. Leverantören
kan sänka priset på sin vara, så att distributören har incitament att byta
till den produkten vid försäljning. En annan metod kan vara att bevilja
distributören rabattbonus, om försäljningen kommer upp i en viss
volym. Snålskjutsåkaren kan också ge incitament till distributören att
sälja dennes produkt genom att erbjuda gemensamt samarbete för pro-
motion,77 där snålskjutsåkaren på olika sätt betalar distributören för
dennes ansträngningar eller täcker dennes promotionskostnader.78

I kommissionens avgörande Mitchell Cotts/Sofiltra79 framhölls, att par-
terna gjort omfattande investeringar för att skapa den nya produktions-
kapaciteten. Uttalandet kan anses bekräfta uppfattningen, att konkur-
rensklausuler kan utgöra ett skydd för licensgivarens investeringar. Här
verkar dock inte konkurrensklausulen ha haft som uppgift att ge

75 Marvel, ”Exclusive Dealing”, 25 J. L. & Econ. 1982 s. 1 ff., 6 ff.
76 A.a. s. 8 m. hänv. t. Caves & Murphy II, ”Franchising, Firms, Markets, and Intangible
Assets”, 42 So. Econ. J. 1976 s. 572 ff.
77 D.v.s. reklam och andra marknadsföringsåtgärder.
78 Steuer, ”Exclusive Dealing in Distribution”, 69 Cornell L. Rev. 1983 s. 101 ff., 129.
79 Beslut 87/100, Mitchell Cotts/Sofiltra, Re, [1987] OJ L41/31 (= [1988] 4 CMLR 111).



290

parterna incitament att göra framtida investeringar i licenstagarens verk-
samhet.

Enligt Riktlinjerna till TeknikF kan konkurrensklausulen under sär-
skilda omständigheter vara nödvändig för att licensgivaren skall investera
i licenstagarens verksamhet. För att så skall vara fallet krävs att ”licens-
givaren åtar sig att göra betydande kundspecifika investeringar till exempel
i utbildning och för att skräddarsy tekniken för licenstagarens behov”,
och att licensgivaren inte kan ta betalt direkt för dessa tjänster. Vidare
kan det räcka med mindre ingripande klausuler som minimumkvantitet
eller minimumroyalty (se punkt 203).

7.3.2.3 Kvalitetskontroll och främjande av höjd kvalitet
I distributionsavtal kan exklusiva inköpsklausuler användas av leverantö-
ren för att försäkra sig om att återförsäljaren inte säljer konkurrerande
produkter av lägre kvalitetet som om de vore leverantörens.80 Detta har
ansetts vara bakomliggande skäl i vissa amerikanska domstolsavgöran-
den,81 och kan under vissa omständigheter tänkas vara relevant för
användandet av konkurrensklausuler vid varumärkeslicensiering och
franchising. Argumentet är besläktat med ett försvar för kopplingsförbe-
håll, att det kan vara nödvändigt för att upprätthålla kvalitetskontroll.82

Konkurrensklausuler kan även ha en positiv effekt på de slutliga pro-
dukternas kvalitet genom att licenstagaren får incitament att koncentrera
sina ansträngningar på licensgivarens produkt. Licenstagaren kan här få
incitament att erbjuda kunderna särskilt vidhängande service vid försälj-
ning av produkten.83 Argumentet är en utveckling av tanken på att kon-
kurrensklausulen är ett effektivt medel för licensgivaren att försäkra sig
om licenstagarens lojalitet och att ge denne incitament att särskilt satsa
på licensgivarens produkt.

7.3.2.4 Minskade kontrollkostnader avseende kvalitet samt royaltykrav
Konkurrensklausuler kan användas för att reducera leverantörens kost-
nad för att kontrollera, att distributören inte agerar opportunistiskt till
skada för licensgivaren genom marknadsföring av konkurrerande pro-

80  Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 358.
81  Se a.a. s. 358.
82  Se avsnitt 8.3.3.1.
83  Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J.
2002 s. 311 ff., 358 f.
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dukter.84 Vid ett licensavtal kan det även tänkas föreligga svårigheter för
licensgivaren att uppskatta licenstagarens försäljning. En konkurrens-
klausul kan här tänkas vara ett hjälpmedel för meterprissättning.85

I ett licensförhållande kan även finnas en risk att licenstagaren utnyttjar
licensgivarens teknik för att producera royaltyfria, konkurrerande produkter. 

I kommissionens avgörande Delta Chemie/DDD86 betonades licens-
givarens behov av att försäkra sig om att dennes know-how inte använ-
des för att producera konkurrerande produkter. Utan denna säkerhet
hade enligt kommissionen kanske inte licensgivaren meddelat licensen.
Klausulen ansågs falla utanför förbudet i art. 81.1.

I Riktlinjerna till TeknikF pekas på svårigheten att uppskatta royalty-
krav, när licenstagaren exploaterar konkurrerande teknik. Detta kan leda
till bristande incitament att upplåta licensavtal. Genom att detta problem
elimineras genom en konkurrensklausul, kan den på bl.a. detta sätt vara
konkurrensbefrämjande och bidra till teknikspridning (se punkt 201).

7.3.2.5 Skydd för industriell rättighet
Exklusiva inköpsklausuler kan användas för att skydda tillverkarens före-
tagshemligheter, och på motsvarande sätt torde konkurrensklausuler
kunna skydda licensgivaren. En distributör tar ofta del av konfidentiell
information från sin avtalspart. Informationen kan omfatta t.ex. hemliga
formler. Om distributören säljer konkurrerande produkter, finns risk att
denne skulle kunna missbruka mottagen information. Argumentationen
är en variant på det ovan beskrivna free-riderargumentet för att använda
konkurrensklausuler. Distributörens motpart är beredd att i högre
utsträckning satsa på denne, om det inte finns risk att konkurrerande
märken drar nytta av detta.87

Konkurrensklausuler kan även öka licensgivarens möjlighet att förhindra
piratverksamhet.88

84  A.a. s. 360.
85  Meterprissättning innebär, att den som använder en maskin betalar vid varje tillfälle
genom att en mätare registerar nyttjande (se även avsnitt 8.3.3.2). Motsvarande funktion
kan inte bara konkurrensklausuler utan även kopplingsförbehåll ha, se vidare avsnitt
8.3.3.2.
86  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, (1988) OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
87  Steuer, ”Exclusive Dealing in Distribution”, 69 Cornell L. Rev. 1983 s. 101 ff., 130 f.
88  Posner, Antitrust Law s. 230, 240 f., Jacobson, ”Exclusive Dealing, ’Foreclosure’, and
Consumer Harm”, 70 Antitrust L.J. 2002 s. 311 ff., 360 n. 221.
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I Riktlinjerna till VertikalF punkt 116.5 pekas på ett särskilt problem
för know-how, nämligen det s.k. hold-up-problem,89 som kan uppstå vid
överföring av know-how. När know-how har överförts, kan den inte
återtas. För att förhindra att den kommer att användas för eller av kon-
kurrenterna, kan det därför vara legitimt med en konkurrensklausul, när
”denna know-how inte var direkt tillgänglig för köparen samt om den är
väsentlig och nödvändig för avtalets funktion.” Den faller då enligt Rikt-
linjerna i regel utanför art. 81.1.90

7.3.2.6 Teknikspridning
Som nämnts ovan kan enligt Riktlinjerna svårigheter att beräkna royalty-
avgifter avskräcka från licensiering, vilket kan motivera införandet av
konkurrensklausuler i licensavtal (Riktlinjer punkt 201). På detta sätt
kan konkurrensklausuler sägas främja teknikspridning.

7.4 Analys och slutsatser
Konkurrensklausulen är den första avtalsbegränsning, som bedömts i
rättspraxis genom avgörandet Mitchell v. Reynolds (1711). Konkurrens-
klausulen tilläts under common law, men genom den antitrusträttsliga
lagstiftningen kom den efter tillkomsten av Clayton Act (1914) att för-
bjudas i flera viktiga avgöranden i den amerikanska rätten. En vänd-
punkt kom genom ett beslut från FTC, Beltone Electronics Corp. (1982).
I beslutet slogs fast, att de exklusiva inköpsklausuler som förelåg skulle
bedömas enligt rule of reason. Numera görs en avvägning mellan klausu-
lens konkurrensbegränsande och effektivitetshöjande effekter. En förut-
sättning för att klausulen skall kunna förbjudas är, att avtalspart innehar
marknadsmakt, att klausulen utgör hinder för konkurrenter och skada
för konsumenter.

Även inom EG-rätten har en utveckling skett i regleringen av konkur-
rensklausuler. I kommissionens praxis har konkurrensklausuler såväl för-
bjudits som tillåtits, då de ansetts nödvändiga. I gruppundantagsförord-
ningarna har möjligheten att avtala om sådana klausuler varit mycket
begränsad. I tidigare gruppundantag, PatentF, Know-howF och GTeknikF,

89  Hold-up innebär att den part som genomför en investering därigenom kommer i
underläge i förhållande till den andra parten.
90  Problemet har alltså sin grund i asymmetrisk information. Det kan motverkas om det
föreligger ett patent. Se kap. 2.
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var klausulen förbjuden och upptagen på svarta listan. Parterna kunde
dock införa en bestämmelse om best effort, och enligt de två senare grupp-
undantagen kunde licensgivaren förbehålla sig rätten att säga upp avtalet,
om licenstagaren inlät sig på konkurrerande aktivitet.

Genom den nuvarande TeknikF skedde en genomgripande förändring
av rättsläget. Om parternas marknadsandelar inte passerar tröskelvär-
dena, är konkurrensklausulen automatiskt undantagen ifall den skulle
falla innanför art. 81.1. Detta gäller dock inte för de fall, där licenstaga-
ren förbjuds att bedriva oberoende forskning och utveckling avseende
den upplåtna tekniken eller utnyttja egen teknik. Om parterna är kon-
kurrenter, är dessa bestämmelser förbjudna (licenstagaren kan dock åläg-
gas att inte bedriva forskning i samarbete med tredje man, om detta
skulle utgöra ett hot mot hemlig know-how). Om parterna inte är kon-
kurrenter, måste en prövning av dessa klausuler göras individuellt. Före-
ligger konkurrensklausuler samtidigt som tröskelvärdena passerats, måste
också en individuell prövning göras. Det skall då ske en sammanvägning
av klausulens positiva och negativa effekter på konkurrensen.

En slutsats är därmed att det numera finns en tydlig strukturell likhet
mellan EG-rätten och den amerikanska rätten vid regleringen av kon-
kurrensklausuler. Den amerikanska rätten förutsätter för ett ingripande,
att avtalspart innehar marknadsmakt. För att en konkurrensklausul skall
anses förbjuden, krävs normalt inom EG-rätten, att i varje fall tröskel-
värdena för marknadsandelar passerats, utom i de särskilt ovan nämnda
situationerna. Enligt amerikansk rätt skall konkurrensklausulen sedan
bedömas genom en sammanvägning av konkurrensbegränsande och
effektivitetsbefrämjande effekter, och inom EG-rätten krävs en samman-
vägning av i Riktlinjerna preciserade positiva och negativa effekter.
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8. Kopplingsförbehåll (Tie in-
klausuler)

8.1 Olika former av kopplingsförbehåll
S.k. kopplingsförbehåll (tie in-klausuler eller tying) innebär att produk-
ter vid försäljning förs samman, så att en köpare inte kan förvärva visst
objekt utan att även vara tvungen att genom samma avtal förvärva ett
annat.1 Säljaren villkorar alltså köp av objekt A med att även objekt B
förvärvas. 

Om varken objekt A eller objekt B kan förvärvas på annat sätt än
genom gemensamt köp av båda produkterna, betecknas detta som bund-
ling.2 En variant är s.k. mixed bundling, där såväl objekt A som objekt B
går att förvärva var för sig, men där priset blir betydligt fördelaktigare vid
köp av båda objekten.3

Två produkter kan vara kopplade på ett fysiskt sätt, så att köparen för-
värvar objekt A och objekt B i ett gemensamt system. En juridisk gräns-
dragningsfråga kan uppkomma avseende vilka objekt som tekniskt sett
kan eller bör säljas tillsammans enligt kommersiellt bruk.4

Kopplingsförbehållet uppvisar besläktade drag med den s.k. exklusiva
inköpsförpliktelsen, som innebär att avtalsparten åläggs att göra vissa
inköp endast från motparten. Båda klausultyperna begränsar mellanmär-
keskonkurrensen och kan leda till att konkurrenter utestängs från mark-
naden. De grundläggande skillnaderna består i att kopplingsförbehåll
avser separata produktmarknader, att åläggandet att köpa kan vara

1  För definition av ”tying arrangement” se t.ex. Ross, Principles of Antitrust Law, s. 273:
”Tying arrangements (or ’tied sales’) occur when a seller conditions the purchase of one
good or service on the buyer’s purchase of another good or service”.
2  Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law s. 209.
3  A.a. s. 209.
4  I EG-rättsliga avgöranden brukar dock slås fast, om två produkter är separata, utan
mer utförliga kommentarer. Veltrop, ”Tying and Exclusive Purchasing Arrangements
under EC Competition Law”, 31 CMLRev 1994 s. 549 ff., s. 554 f.
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exklusivt, men inte behöver vara det, och att kopplingsförbehållet res-
pektive den exklusiva inköpsförpliktelsen rättfärdigas på olika sätt.5 I
vissa fall kan kopplingsförbehållet formellt sett vara en exklusiv inköps-
förpliktelse.

Koppling kan vara relaterat till en immaterialrätt på flera olika sätt.
Den kopplade produkten kan antingen vara kopplad till en annan fysisk
produkt, som skyddas av en immaterialrätt, eller också kan den i ett
licensavtal (eller franchiseavtal) vara kopplad till det immateriella avtals-
objektet, d.v.s. till själva den immateriella rättigheten. Licenstagaren kan
åläggas att köpa exempelvis råvaror från licensgivaren. En annan typ av
skyldighet består i att licenstagaren åläggs att vid försäljning av immate-
rialrättsligt skyddade produkter till tredje man ställa som villkor, att
denne samtidigt köper annat objekt.

Vid licensiering kan olika immateriella rättigheter vara kopplade till
varandra, så att licenstagaren för att erhålla rättighetsupplåtelse i t.ex. ett
visst patent även måste förvärva upplåtelse i ett ytterligare patent. Detta
är mycket vanligt och betecknas som package licensing. För att licenstagaren
skall kunna utnyttja viss teknik krävs ofta av naturliga skäl upplåtelser i
flera immateriella rättigheter samtidigt. Förfarandet kan anses problema-
tiskt endast i de fall, där licenstagaren förmås förvärva licenser i ytterligare
immateriella rättigheter, som inte har något naturligt samband med hans
affärsintresse.

Kopplingsförbehåll kan vara motiverade av praktiska skäl, men kan
också ha konkurrensbegränsande effekter på marknaden. Genom att
t.ex. produkter knyts upp i vertikala avtalsled, kan tillgången på viktiga
varor för producenter eller försäljare begränsas.6 Till skillnad från
begränsningar som är typiska för vertikala avtal riktas ofta kopplingsför-
behåll även mot konsumenter. Frånsett att detta kan innebära nackdelar
för konsumenten, kan det även tänkas utestänga konkurrenter från
marknaden.

I licensavtal och franchiseavtal förekommer ofta att en licenstagare
åtar sig att inköpa vissa produkter från licensgivaren. Det kan vara moti-
verat av olika skäl, t.ex. därför att licensgivaren vill säkra kvaliteten hos
det, som licenstagarna producerar, genom att dessa åläggs att förvärva
råvaror av hög kvalitet. Särskilt viktigt kan detta vara vid franchising,

5  A.a. s. 550 f.
6  Ross, Principles of Antitrust Law s. 273.



296

eftersom alla franchisetagarna bör hålla likformig kvalitet för de varor,
som de erbjuder.

Olika former av koppling med immateriella rättigheter kan urskiljas
enligt följande:

1) Immaterialrättsinnehavare säljer det immaterialrättsligt skyddade
objekt A till slutanvändare och kräver, att denne även köper objekt B.

2) Immaterialrättsinnehavare säljer objekt A till slutanvändare och krä-
ver, att denne även köper det immaterialrättsligt skyddade objekt B.

3) Licensgivare upplåter licens till licenstagare och ålägger denne att
förvärva särskilt fysiskt objekt. Ett exempel är, när licenstagaren
åläggs att betala ett löpande royalty, som omfattar en opatenterad
produkt.7

4) Licensgivare upplåter licens till licenstagare och ålägger denne att
vid försäljning av immaterialrättsligt skyddat objekt A villkora
köpet med förvärv av objekt B.

5) Licensgivare upplåter licens A till licensgivare och ålägger denne att
även förvärva licens B (package licensing).

8.2 Konkurrensrättslig reglering

8.2.1 EG-rätt

8.2.1.1 Inledning
I EG-rätten har kopplingsförbehåll betydelse för tillämpningen inom
flera områden av konkurrensrätten. Kopplingsförbehåll kan anses vara
ett konkurrensbegränsande avtal enligt art. 81 och kan utgöra en form
av missbruk av dominerande ställning enligt art. 82. Motsvarande reso-
nemang kan även föras vid tillämpningen av FusionsF. 

Om kopplingsförbehållet förekommer i ett avtal mellan två parter och
har till ändamål eller syfte att snedvrida konkurrensen, kan det bli aktuellt
att tillämpa art. 81 mot kopplingsförbehållet. Kopplingsförbehållet omfat-
tas särskilt av ordalydelsen i art. 81.1(e), som ger ett preciserande exempel
på bestämmelser, som anses konkurrensbegränsande, nämligen när ”det
ställs som villkor att för att få ingå avtal att den andra parten åtar sig

7  Se mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
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ytterligare förpliktelser, som varken till sin natur eller enligt handelsbruk
har något samband med föremålet för avtalet.” I de fall där kopplingsför-
behållet bedömts enligt art. 81, har det i regel varit fråga om licensavtal
eller franchiseavtal. Även vid distributionsavtal kan givetvis tänkas före-
komma kopplingsförbehåll, men dessa utgör ofta exklusiva inköpsförplik-
telser och bedöms som sådana. Ett exempel på en bedömning av ett exklu-
sivt inköpsavtal, vilket hävdats vara relevant för kopplingsförbehåll, är Deli-
mitis.8 Den rättsliga och ekonomiska situationen ser dock annorlunda ut
här än vid andra former av koppling. (Möjligheten att använda koppling
regleras slutligen i TeknikF respektive DistributionsF.)

Koppling kan även utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid
kopplingsförbehållet är förbjudet enligt art. 82, även om det annars
eventuellt inte varit förbjudet enligt art. 81.1 eller kunnat undantas
enligt art. 81.3. Genom ordalydelsen i art. 82 (d) utgör kopplingsförbe-
håll en särskild exemplifierad form av missbruk. Regeln definierar sär-
skilt som missbruk att ”ställa som villkor för att ingå avtal att den andra
parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller
enligt handelsbruk har något samband med avtalet.” Koppling kan vara
en del av ett dominerande företags strategi att utesluta konkurrenter från
marknaden. I både Commercial Solvents9 och Télémarketing10 beslöt det
dominerande företaget, att själv sälja produkter på en marknad besläktad
med den där det var dominerande. Den grundläggande strategin var att
vägra leverera nödvändiga varor till de företag, som numera blivit kon-
kurrenter, men det förekom även inslag av koppling för att exkludera
konkurrenterna från den nya marknaden. En särskild metod att koppla
produkter är att erbjuda kunderna särskilda lojalitetsrabatter.11 Detta har
bedömts som otillåten koppling i exempelvis EG-domstolens avgörande
Hoffman-LaRoche12 och kommissionsbeslutet Napier Brown v. British

8 Mål 234/89, Delimitis v. Henninger Brau, [1991] ECR I-935 (= [1992] 5 CMLR 210).
Se Veltrop, ”Tying and Exclusive Purchasing Arrangements Under EC Competition
Law”, 31 CMLRev 1994 s. 549 ff.
9 Mål 6 och 7/73, ICI and Commercial Solvents v. Commission, [1974] ECR 223
(= [1974] 1 CMLR 309).
10 Mål 311/84, Télémarketing v. CLT, [1985] ECR 3261 (= [1986] 2 CMLR 558).
11 Om rabattsystem och koppling se Kamann & Bergmann, ”The Grant of Rebates by
Market Dominant Undertakings under Article 82 of the EC Treaty”, 26 E.C.L.R. 2005
s. 83 ff., 88f.
12 Mål 85/76, Hoffman-La Roche v. Commission, [1979] ECR 461 (= [1979] 3 CMLR
211).
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Sugar.13 I några fall har den kopplande produkten skyddats av en immate-
rialrätt, nämligen i Hilti14 och Tetra Pak II.15

Resonemang kring koppling av olika produkter kan även vara aktuellt
vid konkurrensrättslig bedömning av företagssamgående. I GE/Honey-
well16 förbjöd kommissionen i enlighet med FusionsF ett företagsupp-
köp, varvid risken för koppling särskilt beaktades.17 Genom företagssam-
gåendet hade det nämligen blivit möjligt att erbjuda marknaden en
kombination av komplementära produkter till ett lägre pris (vilket
utgjort s.k. mixed bundling).

Tekniskt kopplade produkter omfattas inte av ordalydelsen i art.
81.1(e) respektive art. 82 (d). Enligt EG-domstolens uttalande i Tetra
Pak II är emellertid art. 82(d) endast exemplifierande, varför även kom-
binerad försäljning av produkter kan utgöra missbruk, även om de har
samband till sin natur eller enligt handelsbruk.18

8.2.1.2 Rättspraxis avseende tillämpning av art. 81 vid koppling till 
immateriell rättighet

Beroende på omständigheterna i de olika fallen har kopplingsförbehåll
förbjudits eller godkänts i kommissionens och EG-domstolens praxis.

I beslutet Vaessen/Moris19 (1979) valde kommissionen en restriktiv
linje för sin uppfattning om möjligheten att få använda kopplingsförbe-
håll i ett licensavtal.

Den belgiske korvskinnstillverkaren Moris innehade ett patent, som möjliggjorde
att dra skinn över korv på ett sätt som förenklade produktionsprocessen och
innebar arbetskraftsbesparingar. Moris upplät patentet till korvtillverkare och
valde att inte ta ut någon royalty utan istället ålägga tillverkarna att köpa sina
korvskinn från Moris’ företag Alex Moris PVBA (”ALMO”). Ett holländskt före-
tag, Vaessen, menade att det stängdes ute från den belgiska marknaden och klagade

13 Beslut 88/518, Napier Brown v. British Sugar, Re, [1988] OJ L284/41 (= [1990]
4 CMLR 196).
14 Mål T-30/89, Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR 16).
15 Mål C-333/94 P, Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR II-755
(= [1997] 4 CMLR 602).
16 Beslut COMP/M.2220, GE/Honeywell, [2004] OJ L48/1.
17 Se även Pflanz & Caffara, ”The Economics of G.E./Honeywell”, 23 E.C.L.R. 2002
s. 115 ff.
18 Mål C-333/94 P, Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR I-5951
(= [1997] 4 CMLR 662).
19 Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
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hos kommissionen. ALMO menade att företaget var så litet, att det omfattades av
de minimis-regeln, varvid förbudet i art. 81 inte skulle vara tillämpligt. Kommis-
sionen avvisade denna uppfattning och slog fast, att ALMO innehade två tredje-
delar av den relevanta marknaden. Resultatet uppnåddes genom en snäv mark-
nadsdefinition. Produktmarknaden omfattade en särskild slags fyrkantiga korvar,
som endast säljs i Belgien. Kopplingsförbehållet ansågs konkurrensbegränsande,
eftersom det begränsade avtalsparternas kommersiella frihet att själva välja leve-
rantörer av korvskinn. Förbehållet var heller inte nödvändigt med hänsyn till
patenthavarens exklusiva rätt, utan utgjorde istället en olaglig utvidgning av
patentmonopolet. Kopplingen hade vidare ”appreciable effects” på marknaden,
eftersom ALMO levererade till minst två tredjedelar av marknaden och kunderna
utgjorde viktiga tillverkare, och det inte gick att utnyttja andra förpackningar till
denna särskilda typ av korv. Villkoren för att bevilja undantag enligt art. 81.3
ansågs inte uppfyllda. EG:s integrationsmål tycks ha varit av stor betydelse.20 

I ett beslut några år senare, Velcro/Aplix21 (1985), underkändes ett kopp-
lingsförbehåll i ett licensavtal inom textilindustrin.

I avgörandet Velcro/Aplix förelåg ett licensavtal inom textilindustrin, som omfat-
tade olika patent samt ett varumärke. Den konkurrensrättsliga tillämpningen av
en rad olika klausuler, som territoriella begränsningar, var aktuell. Licenstagaren
ålades också att införskaffa behövlig utrustning för tillverkning enligt licensen
från en särskilt specificerad leverantör. Detta ansågs vara en allvarlig begränsning
av licenstagarens frihet att välja leverantör. Utrustningen hade skyddats av patent,
vars giltighetstid gått ut. Kommissionen pekade på att utrustningen därmed en
tid funnits tillgänglig (åtminstone i princip) hos andra leverantör inom EG:s
marknad. Begränsningen kunde därför inte anses motiverad utifrån kvalitetshän-
syn och kunde inte undantas jml. art. 81.3. Kommissionen tycks i sin argumen-
tation ha lagt tonvikten vid att licenstagarens frihet begränsades.22 Vidare hade
leverantören av den tidigare patentskyddade utrustningen redan erhållit sin rätt-
mätiga belöning för utvecklandet av uppfinningen.23

20 För kritik se Zanon, ”Current Survey, ’Ties in Patent Licensing Agreements’”,
5 ELRev 1980 s. 391 ff.
21 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
22 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157). Kommissionen konstaterade, att skyldigheten att införskaffa utrustning från viss
bestämd leverantör ”although it is established that at least since 1977 the licensee could
have obtained similar equipment from other suppliers in the common market, is a serious
restriction on the licensee’s freedom to choose his source of supply. This restriction is
thus not necessary to ensure a technically satisfactory exploitation of the invention.”
23 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157: ”Furthermore, after 1977, there is no justification by way of legitimate recompense
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Avgörandet är litet speciellt eftersom det avser ett licensavtal, där giltig-
hetstiden för de ursprungliga patenten löpt ut. Kopplingsförbehållet kan
här ansetts ha haft effekten att på ett otillåtet sätt förlänga patentens giltig-
hetstid.

Ett kort tid därefter följde ett förhandsavgörande från EG-domstolen
avseende franchising, Pronuptia.24 Bland en rad olika klausultyper som
behandlades diskuterades även kopplingsförbehåll. Avtalet innehöll
nämligen en bestämmelse om att franchisetagaren var tvungen att köpa
80 % av festkläderna direkt från franchisegivaren och att övriga festkläder
skulle köpas från leverantörer, som godkänts av franchisegivaren. EG-
domstolen slog fast, att kopplingsförbehåll var tillåtna för de fall där det
inte är praktiskt möjligt att sätta upp objektiva kvalitetsnormer eller när
det är för dyrt att försäkra sig om att kvalitetsnormerna efterlevs, p.g.a.
att det finns många franchisetagare.

Pronuptia ansökte även om beviljat undantag hos kommissionen, vars
beslut25 följde efter EG-domstolens avgörande. Avtalet kunde undantas
och kopplingsförbehållet ansågs över huvud taget inte konkurrensbe-
gränsande.

I Windsurfing (1986) ansågs ett kopplingsförbehåll ingå i ett otillåtet
förfarande.

I Windsurfing International v. Commission26 erhöll licenstagaren rätt att producera
riggar och sälja bestämda vindsurfingbrädor, till vilka dessa hörde. Bestämmel-
serna innefattade såväl begränsningar av användningsområdet som kopplingsför-
behåll, vilka inte ansågs acceptabla. Windsurfing argumenterade för att begräns-
ningarna var nödvändiga för att upprätthålla kvalitet på de marknadsförda pro-
dukterna. Kommissionen framförde motargumentet, att innehavet av en
immaterialrätt inte gav licensgivaren rätt till marknadskontroll i den utsträck-
ning, som skulle bli fallet. Begränsningarna kunde accepteras, endast om de var
relaterade till olika produkter, som hörde till olika marknader.27 EG-domstolen
slog emellertid fast, att rätten till kvalitetskontroll inte täckte en produkt, som

24 Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
25 Beslut 87/17/EEC, Pronuptia, OJ 1987 L13/39 (= [1989] 4 CMLR 355).
26 Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
27 Windsurfing, punkt 42: ”In reply the Commission contends that the fact that an
undertaking which has granted licences to other undertakings is the proprietor of an

to Jakob Mueller for the effort of developing equipment necessary to exploit the inven-
tion, as Jakob Mueller was able to obtain such recompense from supplying Aplix and the
other licensees up to that date.”
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inte helt omfattades av patentet.28 Domstolen gick dessutom ytterligare ett steg
och hävdade, att det verkliga intresset bakom användningsbegränsningen i själva
verket var att med hjälp av produktdifferentiering styra det utbud, som licens-
tagarna erbjöd marknaden: ”It must therefore be held that Windsurfing Internatio-
nal’s real interest lay in ensuring that there was sufficient product differentiation
between its licensees’ sailboards to cover the widest possible spectrum of market
demand.”29

I kommissionens beslut Rich Products/Jus-Rol30 (1987) ansågs ett kopp-
lingsförbehåll i know-howavtal inte vara konkurrensbegränsande och
behövde inte undantas. Här skulle licenstagaren förvärva en produkt av
licensgivaren för att använda vid tillverkningen. Det faktum, att produk-
ten skulle användas vid produktionen och att dess sammansättning var
hemlig, ansågs göra kopplingsförbehållet försvarligt. Bestämmelsen
ansågs adekvat för att garantera likformig kvalitet. I ett annat beslut
rörande en know-howlicens, Moosehead/Whitbread 31 (1990), kom kom-
missionen till motsvarande slutsats. En inköpsförpliktelse avseende jäst
vid öltillverkning ansågs nödvändig, för att licenstagararen skulle kunna
exploatera tekniken tillfredsställande och för att licensgivare och licens-
tagare skulle hålla samma kvalitet på sina respektive produkter.

Angående tillåtligheten av s.k. package licensing finns ett avgörande,
Tournier,32 från EG-domstolen. Fallet är speciellt, eftersom det särskilt
avsåg licenser från upphovsrättsorganisationer.

I avgörandet Tournier tog EG-domstolen ställning till om franska upphovsrätts-
organisationers praxis att meddela diskoteksägare licens, som omfattade all
musik, skulle anses som konkurrensbegränsande i fall då det stod klart att
diskoteksägarna endast önskade visst slag av musik (dansbandsmusik). EG-dom-
stolen ansåg, att andra lösningar skulle kunna bli ineffektiva ur administrativ syn-
punkt, men att förfarandet kunde angripas, om det visades, att det var möjligt
med en mer begränsad licens utan ytterligare kostnader.

28 Windsurfing, punkt 45.
29 Windsurfing, punkt 49.
30 Beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
31 Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
32 Mål 395/87, Ministère Publique v. Tournier, [1989] ECR 2521 (= [1991] 4 CMLR 248).

industrial property right does not entitle it to control the market in the products under
licence. Restrictions on the field of use of the products may be acceptable but only if they
relate to different products belonging to different markets.”
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8.2.1.3 Gruppundantagsförordningarnas reglering av kopplingsförbehåll 
vid licensiering och franchising

Regleringen av kopplingsförbehållet i gruppundantagsförordningarna
har utvecklats från restriktiv reglering till en tillåtande. Enligt TeknikF är
kopplingsförbehåll generellt sett tillåtet, så länge avtalsparternas mark-
nadsandelar inte passerar tröskelvärdena. Regleringen av kopplingsförbe-
håll har utvecklats gradvis genom de olika gruppundantagen, från att ha
varit förbjudet, utom när det förelegat mycket starka skäl, till nuvarande
mer tillåtande regler.33

Om tröskelvärdena för marknadsandelar passeras, måste en individu-
ell prövning göras. Negativa respektive positiva effekter på konkurrensen
skall vägas mot varandra (Riktlinjer punkt 192). Den främsta negativa
effekten på konkurrensen är att konkurrerande leverantörer av den
kopplade produkten kan utestängas från marknaden (Riktlinjer punkt
193). Effektivitetsvinster kan däremot uppkomma, om kopplingsförbe-
hållet säkerställer kvalitetskrav (Riktlinjer punkt 194) eller tekniskt
utnyttjande (Riktlinjer punkt 195).

33  I den tidigare gällande PatentF (1984) var kopplingsförbehållet på den svarta listan,
varför inget undantag kunde meddelas, om licenstagaren förmåddes att förvärva ytterli-
gare licenser eller använda varor och tjänster, som denne inte önskade, såvida inte dessa
behövdes för att säkerställa ett tekniskt godtagbart utnyttjande av uppfinningen
(art. 3.9). Motsvarande regel fanns i Know-howF (1989) art. 3.3, men åläggandet att
förvärva varor och tjänster var dock tillåtet, om det behövdes för att antingen säkerställa
tekniskt utnyttjande eller för att upprätthålla ställda kvalitetskrav (art. 2.5). I GTeknikF
infördes ett nytt synsätt. Kopplingsförbehållet var inte längre upptaget på den svarta lis-
tan utan kunde komma att tillåtas efter invändningsförfarande (art. 4.2.a, 4.2). Enligt
bestämmelsen var det däremot fortfarande generellt tillåtet, när förbehållet var nödvän-
digt med hänsyn till kvalitetskrav eller behov att säkerställa ett tekniskt riktigt nyttjande
(se art. 2.1.5 och art. 4.2 a). Package licensing omfattades på motsvarande sätt av förbu-
den i PatentF och Know-howF, respektive kravet på invändningsförfarande i GTeknikF. 

Det kan också göras en jämförelse med franchising. Den för franchising tidigare gällande
FranchiseF förbjöd kopplingsförbehåll (art. 5 c). Det var dock möjligt för franchisegiva-
ren att ålägga franchisetagaren ett kopplingsförbehåll, om denne annars skulle konkurrera
med franchisegivarens verksamhet (art. 5.c och 2.e). Franchisetagaren kunde även åläggas
att tillhandahålla varor från endast franchisegivaren för att kvaliteten skulle kunna upp-
rätthållas (art. 3.1.b). För franchising är numera kopplingsförbehållet tillåtet på motsva-
rande sätt som för licensavtal genom reglering, som tillkom före TeknikF. Enligt
VertikalF är kopplingsförbehållet tillåtet så länge inte någon av parternas marknadsandelar
överstiger tröskelvärdet på 30 % av den relevanta marknaden (art. 3.1–2).
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8.2.1.4 Rättspraxis avseende tillämpning av art. 82 vid koppling till 
immateriell rättighet

Kopplingsförbehåll behandlas strängt inom EG-rätten, om det används
av ett företag med dominerande ställning. I några avgöranden från EG-
domstolen har koppling ansetts som missbruk, då den kopplande pro-
dukten skyddades av en immaterialrätt.

I Hilti 34 levererade tillverkaren Hilti spikpatroner åt vissa kunder under förutsätt-
ning att de åtog sig att även köpa spikarna av Hilti. I andra fall minskades rabatter
för kunder, som köpte spikar hos en konkurrent. Spikpatronerna skyddades av
patent. Förfarandet ansågs som otillåten koppling av alla instanser – kommissionen,
förstainstansrätten och EG-domstolen. En första fråga var, om Hiltis produkter,
nämligen spikpistoler, spikpatroner och spikar, skulle ses som ett gemensamt sys-
tem, som såldes på en större marknad, eller om vardera produkten skulle anses
erbjudas en separat produktmarknad. De olika instanserna fastställde det senare
synsättet, varvid Hilti befanns inneha dominerande ställning. Att föra samman de
opatenterade spikarna med de patenterade spikpatronerna blev ett otillåtet sätt
att försöka utvidga patentskyddet. Hilti menade att detta dock var befogat av
säkerhetsskäl – konkurrenternas spikar fungerade sämre till spikpatronerna och
kunde rentav vara farliga. Förstainstansen slog fast, att detta var irrelevant. Hilti
borde i så fall ha försökt få konkurrenternas spikar förbjudna hos den nationella
(brittiska) myndigheten.

I Tetra Pak II 35 sålde Tetra Pak maskiner för sterilisering och påfyllning av kar-
tonger med antiseptisk vätska. Företaget kopplade försäljning av de patentskyd-
dade maskinerna till försäljning av kartonger. Tetra Pak menade, att det förelåg
ett naturligt samband mellan de båda produkterna och att kopplingen var i över-
ensstämmelse med handelsbruk. Kopplingen var vidare betingad av tekniska skäl,
för att företagets normer för hygien skulle upprätthållas. Förstainstansrätten slog
fast att dessa skäl inte kunde rättfärdiga kopplingen. Genom Tetra Paks domine-
rande ställning kunde konkurrenter exkluderas från marknaden för kartongtill-
verkning med hjälp av kopplingsförbehållet. EG-domstolen fastställde förstain-
stansens beslut och uttalade vidare, att kopplingen av två produkter med ett
naturligt samband och i enlighet med handelsbruk mycket väl kunde vara otillå-
ten, även om den inte täcktes av ordalydelsen i art. 82 d), eftersom de uppräk-
nade bestämmelserna endast var exemplifierande.

I det mycket välkända beslutet från kommissionen, Microsoft (2004),36

ansågs Microsoft ha gjort sig skyldigt till en olaglig koppling, i detta fall

34  Mål T-30/89, Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR
16).
35  Mål C-333/94 P, Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR I-5951
(= [1997] 4 CMLR 662).
36  Beslut COMP/C-3/37.792, Microsoft, [2004] 4 CMLR 1231.
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s.k. bundling, genom att alla saluförda exemplar av Windows såldes till-
sammans med Windows Media Player. 

Kommissionen hade fått klagomål från Microsofts konkurrenter och tog i beslu-
tet ställning till två olika frågor. Det ena rörde frågan, huruvida det utgjorde miss-
bruk av dominerande ställning från Microsofts sida att inte upplåta källkod till
operativsystemet Windows för att underlätta för andra dataföretag att ta fram nya
produkter, som passade till Windows. Den andra frågan gällde kopplingen mellan
Windows och Windows Media Player, som alltid medföljde operativsystemet. I
båda fallen fann kommissionen, att Microsoft gjort sig skyldigt till missbruk av
dominerande ställning. Företaget ålades att upplåta licenser avseende informatio-
nen om källkod,37 och likaså ålades Microsoft att erbjuda konsumenterna att
även kunna köpa operativsystemet Windows utan Windows Media Player till ett
lägre pris. Micrsoft ådömdes även att betala det högsta bötesbeloppet avseende
brott mot konkurrensrätten i EU:s historia. Beslutet har överklagats.

Kommissionen konstaterade att det krävdes att fyra villkor var uppfyllda
för att det skulle föreligga en olaglig koppling enligt art. 82: 1) Att de
kopplade produkterna var separata, 2) att den som gjorde sig skyldig till
kopplingen innehade en dominerande ställning på produktmarknaden
för den produkt till vilken kopplingen skedde, 3) att kunderna inte hade
möjlighet att förvärva denna produkt utan den kopplade varan, och 4)
att kopplingen utestängde konkurrens (punkt 210). Samtliga villkor
ansågs uppfyllda i det aktuella fallet. Kravet på att de båda produkterna
var separata ansågs uppfyllt redan på den grund att marknaden erbjöd
separata media players, vilket visade att det förelåg en oberoende efterfrå-
gan hos konsumenterna för denna produkt (punkt 804). Frågan om obe-
roende konsumentefterfrågan skulle anses utslagsgivande för huruvida
produkterna var separata eller ej (punkt 803).

8.2.2 Amerikansk rätt
I amerikansk rätt innehar frågor om kopplingsförbehåll en central ställ-
ning. Det finns mycket praxis, och frågorna har visats stort intresse i den
juridiska och ekonomiska litteraturen. I det amerikanska rättssystemet
kan ett kopplingsförbehåll angripas genom såväl antitrustlagstiftningen
som den immaterialrättsliga lagstiftningen. 

Det har en viktig praktisk betydelse vilken lagstiftning som åberopas.
En part i en process, som angriper ett kopplingsförbehåll utifrån den
immaterialrättsliga misusedoktrinen, behöver inte visa att den lidit

37  Om licensvägran se 3.4.3.1.
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någon skada. Sanktionen blir att patentinnehavaren inte har rätt till
ersättning från konkurrenter som begått intrång. Är det istället fråga om
en antitrusträttslig process, måste motparten istället påvisa skada och har
vid en framgångsrik talan rätt till tredubbelt skadestånd.38

8.2.2.1 Misuse-doktrinen
Den amerikanska doktrinen avseende patent misuse växte fram vid tvister
rörande immaterialrättsliga intrång, där svarandeparten gjorde gällande
att det inte förelåg något intrång, eftersom patentinnehavaren missbru-
kat sin immaterialrätt. De första avgörandena avseende kopplingsförbe-
håll kom att fattas i immaterialrättsliga tvister, som aktualiserade frågan
om det förelåg patentmissbruk. Uppfattningen att kopplingsförbehåll
kunde utgöra patentmissbruk uttrycktes för första gången i avgörandena
Henry v. A.B. Dick Co. (1912)39 och Motion Pictures Patents Co. v. Universal
Film Manufacturing Co. (1917).40 I det förra fallet ansåg minoriteten, att
det var fråga om patentmissbruk, medan majoriteten drog motsvarande
slutsats i det senare avgörandet.

I avgörandet Henry v. A.B. Dick Co. innehade en säljare, A.B. Dick Co., patent på
en stencilapparat och krävde, att köparna även skulle förvärva bl.a. papper och
bläck från företaget. En köpare, Miss Skou, bröt mot bestämmelsen, varvid sälja-
ren väckte intrångstalan. I Supreme Court var uppfattningen om skadligheten av
kopplingsförbehållet delad. Majoriteten ansåg, att det inte var någon skillnad
mellan restriktioner rörande tid, plats och ändamål för nyttjande och krav på att
särskilda produkter skulle användas till den patenterade artikeln. Det var inget fel
i att patentinnehavaren fick inkomster genom försäljning av bläck istället för
genom högre priser på stencilapparaten. Slutsatsen var, att kopplingsförbehållet
skulle anses tilllåtet, eftersom man inte ville inkräkta på den immaterialrättsliga
lagstiftningen. Minoriteten, Justice White, ville däremot ingripa mot kopplings-
förbehållet, som han ansåg gav patenthavaren en slags lagstiftande makt genom
att dennes rättsliga position kontraktsvägen utökades från den produkt, som
skyddades av patentet, till de kopplade produkterna. Tillåtligheten av kopplings-
förbehåll i licensavtal kunde rent av betraktas som samhällsfarlig ur konkurrens-
synvinkel. 

I Motion Picture Patents Co. v. Universal Film manufacturing Co reverserades det
tidigare avgörandet Henry v. A.B. Dick Co. Motion Picture Patents Co. upplät
licenser för att bruka deras patenterade filmprojektor. Användarna ålades att

38  Se t.ex. Sherry & Teece, ”The Misuse Doctrine: An Economic Reassessment” i ABA
Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 127.
39  Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).
40  Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502
(1917).
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endast köra filmer som täcktes av licensgivarens filmrättigheter. Senare visade en
köpare sig ha använt otillåten film, vilket ledde till att denne stämdes. Kopplings-
förbehållet ansågs ogiligt i Supreme Court. Domstolen framhöll bl.a., att ett
patent omfattade endast den patenterade mekanismen och inte tillhörande mate-
rial, och att skillnaden mellan patenthavarens rätt att exklusivt utnyttja en upp-
finning och licenstagarens rätt att exklusivt utnyttja uppfinningen tillsammans
med föreskrivet material var uppenbar. Domstolen ansåg även att senare lagstift-
ning, som förbjöd att en leasetagare hindrades att förvärva varor från konkurren-
ter, satte det tidigare avgörandet åt sidan. Regeln i Henry v. A. B. Dick Co skulle
av angivna skäl anses upphävd.

Avgörandet i Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing
Co. bekräftades i två senare avgöranden, Carbice Corp. Of America v.
American Patents Development Corp.(1931),41 och Leitch Manufacturing
Co. v. Barber Co.(1938).42 I båda fallen underkändes kopplingsförbehåll,
som låg till grund för intrångstalan. Förbehållet skulle nämligen annars
ha utökat patentinnehavarens legala monopol till andra produkter. 

I Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.(1942)43 tog domstolen ett ytter-
ligare steg: det otillåtna kopplingsförbehållet ledde till att själva patentet
blev overksamt, så att patentinnehavaren blev inkapabel att väcka
intrångstalan. Detta gällde oavsett om svaranden lidit skada p.g.a. den
förbjudna bestämmelsen eller inte. Avgörandet var därmed mycket vik-
tigt för utvecklandet av misuse-doktrinen. Av intresse är att domstolen
inte ville göra domslutet beroende av om det förelåg brott mot antitrust-
lagstiftningen eller inte. Kort efter Morton Salt följde två andra avgöran-
den, de två Mercoid-fallen, nämligen Mercoid Corp. v. Mid-Continent
Investment Co.44 och Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator
Co.45 Båda fallen avsåg handel i produkter som kopplats till patentlicenser.
Liksom i Morton Salt ansågs kopplingen leda till att patentinnehavaren
inte kunde göra gällande patentintrång. I det sistnämnda av Mercoid-fallen
gjordes en hänvisning till antitrustlagstiftningen. Enligt Justice Douglas
låg denna till grund för kopplingsförbehållets bristande legalitet.46

41  Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27,
supplemental op., Carbice Corp. of Am. v. American Patents Dev. Corp., 283 U.S. 420
(1931).
42  Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938).
43  Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
44  Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).
45  Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944).
46 Gordon & Hoerner, ”Overview and Historical Development of the Misuse Doctrine” i
ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 17.
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8.2.2.2 Antitrusträttsliga avgöranden
Kopplingsförbehållet kom tidigt att angripas även genom den konkurrens-
rättsliga lagstiftningen.47 De första fall, som mer konsekvent inledde den
konkurrensrättsliga teoribildningen beträffande kopplingsförbehåll, var
International Salt Co., Inc., v. United States48 och Northern Pacific Rail-
way Co. v. United States.49 

I rättsfallet International Salt Co., Inc., v. United States ställde företaget Internatio-
nal Salt Co. patenterade maskiner till förfogande genom leasingavtal. Till avtalet
kopplades skyldighet att inköpa allt salt från leasegivaren. Supreme Court ansåg
att förfarandet utgjorde en förbjuden konkurrensbegränsning, för vilken patenten
inte kunde erbjuda någon immunitet. Att företagets salt innehöll en särskilt
gynnsam sammansättning kunde inte försvara kopplingsförbehållet, eftersom det
hade räckt med att kräva, att leasetagaren använde salt, som svarade mot nödvän-
diga kvalitetskrav. Supreme Court’s slutsats blev, att det var olagligt att ”forclose
competitors from any substantial market”. Den restriktiva hållningen styrdes av
uppfattningen, att kopplingsförbehåll ”serve hardly any purpose beyond suppres-
sion of competition”. Resultatet var, att domstolen ansåg klausulen olaglig per se.

I Northern Pacific Railway Co. v. United States såldes eller leasades jordbruksmark
av järnvägsbolaget Northern Pacific Railway tillsammans med ett åläggande för
jordbrukarna att frakta sina produkter via företagets järnväg. Även här ansågs
kopplingsförbehållet olagligt. Supreme Court slog fast, att det för att ett kopp-
lingsförbehåll skulle vara olagligt inte krävdes, att den avtalspart som genomdrev
det hade en monopolställning, utan det räckte med ”sufficient economic power to
impose an appreciable restraint on free competition in the tied product” (min
kurs.). Genom att kopplingsförbehållet genomdrevs fick inte konkurrenter
”access to the fenced-off market on the same terms”.

Betydelsen av ekonomisk makt vid bedömningen av kopplingsförbehål-
lets eventuella tillåtlighet kom att diskuteras särskilt i avgörandena
United States v. Loew’s Inc.,50 som särskilt berörde immaterialrätters bety-
delse för bedömningen av marknadsmakt, samt i Fortner Enterprises v.
U.S. Steel (Fortner I)51 och United States Steel Corp. v. Fortner Enterprises
(Fortner II).52

47  International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936), Stan-
dard Oil of California v. United States, 337 U.S. 293 (1949).
48  International Salt Co, Inc., v. United States, 332 U.S. 392 (1947).
49  Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958).
50  United States v. Loew’s Inc., 371 U.S. 38, 83 S.Ct. 97 (1962).
51  Fortner Enterprises v. U.S. Steel, 394 U.S. 495 (1969).
52  United States Steel v. Fortner Enterprises, 429 U.S. 610, 97 S.Ct. 861 (1977).



308

I Loew-fallet var olika TV-stationer tvungna att köpa paket med filmer, varvid de
måste införskaffa inte endast den önskade filmen utan även andra. Detta villkor
hade ställts av en rad distributörer, varav Loew’s Inc. var en av dem som angreps
rättsligt. Supreme Court konstaterade att metoden att sälja filmer i paket hade
skadliga effekter på konkurrensen. En viktig del av licensavgifterna svarade mot
kostnader för de mindre efterfrågade filmerna. Varje upphovsrättsskyddad film,
som kopplats, ansågs i sig själv som en unik produkt, varför innehavarna hade en
”monopolistisk” position till varje kopplad produkt och tillräcklig ekonomisk
makt (sufficient economic power) för att skapa en beaktansvärd begränsning av
konkurrensen. Supreme Cort tycks här ha menat, att immaterialrätten som
sådan, genom att skapa en juridiskt skyddad position, skulle presumera att rekvi-
sitet ”sufficient economic power” var uppfyllt för att kopplingsförbehållet skulle
anses som olagligt per se.

Uppfattningen att det inte krävdes att på ett mer kvalificerat sätt visa
marknadsmakt kom till uttryck i Fortner I, där U.S. Steel Corp. samt
dess helägda dotterbolag villkorade kreditgivning på fördelaktiga villkor
med att låntagarna köpte hus från U.S. Steel till höga priser. Supreme
Court uttalade med hänvisning till tidigare rättsfall, att kopplingsförbe-
håll normalt inte tjänade något legitimt affärsmässigt syfte, som inte
kunde uppnås på ett mindre ingripande sätt, varför det räckte med att
det förelåg någon form av beaktansvärd konkurrensbegränsning för att
kopplingsförbehållet skulle underkännas. Resultatet blev däremot det
omvända i Fortner II, där företaget Fortner Enterprises erhöll ett lån på
två miljoner dollar från United States Steel för att köpa mark. För att
erhålla lånet åtog sig Fortner att inköpa ett förtillverkat hus. Frågan blev
om kopplingsförbehållet skulle anses förbjudet per se i enlighet med dom-
stolens avgörande i Loew-fallet, enligt vilket det räckte att den produkt som
erbjöds var tillräckligt unik för att ekonomisk makt skulle presumeras. Här
ansågs inte vad som erbjudits unikt i den meningen att presumtionen
skulle vara aktuell. Vad som gjorde lånet unikt var de goda ekonomiska
villkoren, vilket inte kunde leda till ekonomisk makt på kreditmarkna-
den. Enbart att Fortner erbjöds billig finansiering för att köpa ett dyrbart
hus räckte inte för att anse att någon ekonomisk makt låg bakom. 

Genom Fortner II infördes alltså ett mer kvalificerat krav på marknads-
makt, vilket kom att bekräftas i den senare rättsutvecklingen. Doktrinen
om när ett otillåtet kopplingsförbehåll föreligger fick sin mest färdig-
utvecklade formulering i avgöranet Jefferson Parish Hospital District No. 2
v. Hyde.53 Tvisten hade sin upprinnelse i att sjukhuset Jefferson Parish

53  Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 406 U.S. 2 (1984).
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Hospital innehade ett exklusivt kontrakt med ett företag, som erbjöd
vissa medicinska tjänster. Patienterna var tvungna att använda sig av
företagets tjänster, vilket en konkurrent menade utgjorde ett otillåtet
kopplingsförbehåll. Supreme Court ansåg inte, att det förelåg tillräcklig
marknadsmakt och pekade samtidigt på situationer när sådan kunde
anses föreligga. I Eastman Kodak infördes dock en lättnad i kravet på att
visa marknadsmakt. Här kopplade Eastman Kodak reparationstjänster
till fotokopiatorer, varvid Supreme Court menade att kostnaderna för att
byta leverantör kunde anses uppfylla kravet på ekonomisk makt. Det
föreligger en spänning mellan de båda avgörandena.54

8.2.2.3 Nuvarande rättsläge
Misuse-doktrinen och antitrusträtten tillämpar numera ungefär samma
regler för att bestämma, när ett kopplingsförbehåll är tillåtet eller förbju-
det, vilket berott på en medveten strävan att söka sammanjämka de båda
regelkomplexen. I Morton Salt uttalades som ovan nämnts, att den
antitrusträttsliga regleringen var irrelevant för hur misusedoktrinen
skulle tillämpas, vilket dock modererades i det andra Mercoid-fallet. Dis-
tinktionen mellan patent misuse och brott mot antitrusträtten kom dock
att upprätthållas i efterföljande avgöranden.55 Domstolar kom under
senare år att trots detta sträva efter att allt mer beakta konkurrensrättsliga
principer vid tillämpning av misusedoktrinen.56 Genom 1988 års Patent
Act beslöt kongressen att begränsa misusedoktrinen och införde krav på

54 Hylton & Salinger, ”Tying Law and Policy: A Decision-Theoretic Approach”, 69
Antitrust L.J. 2001 s. 469 ff., 481 f.
55 Dessa avgöranden avsåg inte kopplingsförbehåll. I Hartford Empire Co. v. United States,
323 U.S. 386, clarified, 324 U.S. 570 (1945) stöddes uppfattningen, att patent misuse
förelåg vid brott mot antitrustlagstiftningen. Men i Transparent Wrap Machine Corp. v.
Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947) uttalade Justice Douglas, att det inte var nöd-
vändigt med en konkurrensbegränsning för att misuse skulle föreligga (förmodligen avsåg
han dock, att det var ett tillräckligt kriterium, att avtalsklausulen var konkurrensbegrän-
sande), och likaså skildes mellan brott mot antitrusträtten och misuse i Zenith Radio
Corp. v. Hazeltine Research Inc., 395 U.S. 100 (1969). Se Gordon & Hoerner, ”Overview
and Historical Development of the Misuse Doctrine” i ABA Section of Antitrust Law,
Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 19 ff.
56 Trenden initierades genom Judge Posners uppfattning i USM Corp. v. SPS Technologies
Inc., 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982). Se Gordon & Hoerner, ”Overview and Historical
Developments of the Misuse Doctrine” i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual
Property Misuse: Licensing and Litigation s. 22 ff. om denna samt om utvecklingen i
efterföljande domar.
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marknadsmakt. Ett kopplingsförbehåll anses numera som patentmiss-
bruk om det kan styrkas att 

1) det föreligger två separata objekt,

2) den kopplade produkten är en staple article,

3) objekten är rent faktiskt kopplade och

4) licensgivaren eller säljaren har marknadsmakt.

Genom Patent Misuse Reform Act (1988) gjordes alltså kravet på mark-
nadsmakt till ett väsentligt kriterium för att ett kopplingsförbehåll skall
anses utgöra ett patentmissbruk. Innehav av immaterialrättsligt skydd leder
inte numera till att patentmissbruk presumeras, utan istället skall det,
enligt Patent Act Section 271 (d)(5), visas att patenthavaren har mark-
nadsmakt på marknaden för den kopplande produkten eller på teknologi-
marknaden för licensen.

Vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ett kopplingsförbehåll
skall vara förbjudet per se enligt konkurrensrätten har preciserats successivt
i praxis. Efter Jefferson Parish Hospital v. Hyde skall följande kriterier vara
uppfyllda:57

1) Kopplingen måste ha en minimieffekt på handeln.

2) Det måste ha förelegat tvång att förvärva ytterligare produkt för att
få ingå avtal.

3) Den kopplande respektive den kopplade produkten måste vara
separata.

4) Avtalspart, som föreskrivit kopplingsförbehåll, måste inneha ekono-
misk makt.

5) Det får inte föreligga något giltigt affärsmässigt skäl, som motiverat
kopplingsförbehållet.

Den bedömning, som görs för de olika rekvisiten, är ungefär densamma
i båda rättsområdena.58 

Teknologisk koppling förbjuds till skillnad från annan koppling inte
per se, utan det är här fråga om en bedömning enligt rule of reason.

57  Se Ross, Principles of Antitrust Law s. 285 ff.
58  Meurer, ”Vertical Restraints and Intellectual Property Law: Beyond Antitrust”, 87
Minn. L. Rev. 2003 s. 1 ff., 18.
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8.3 Ekonomiska synpunkter 
Vid bedömning av nyttan respektive skadan av kopplingsförbehåll finns
ett antal ekonomiska aspekter att beakta. För det första bör bedömas vil-
ken verklig marknadsmakt, som aktören bakom kopplingsförbehållet
innehar, eftersom ett kopplingsförbehåll inte kan påverka de konkur-
rensmässiga förhållandena, när marknaden för den kopplande produk-
ten är effektiv. För det andra föreligger frågan, vilka konkurrensbegrän-
sande effekter som kopplingsförbehållet kan antas resultera i, och i vil-
ken utsträckning det kan anses möjligt för dessa att uppkomma. För det
tredje kan kopplingsförbehållet vara motiverat av legitima affärsmässiga
hänsyn, varför tillämpning av ett hårt konkurrensrättsligt synsätt kan
resultera i sämre effektivitet med ökade svårigheter att sluta avtal. En
central frågeställning är i vilken utsträckning de olika ekonomiska argu-
menten beaktats i den konkurrensrättsliga regleringen och tillämpningen
inom EG-rätt respektive amerikansk rätt, och vilka skillnader och likhe-
ter som föreligger härvidlag mellan de båda rättssystemen.

8.3.1 Kopplingsförbehåll och marknadsmakt

8.3.1.1 Betydelsen av marknadsmakt
Vilka möjligheter en avtalspart har att genom kopplingsförbehåll gynna
sig själv på ett sätt som medför otillbörliga skadliga effekter är givetvis
beroende på marknadens struktur. Föreligger effektiv konkurrens på en
marknad med många marknadsaktörer, kan en enskild aktör knappast
åstadkomma någon begränsning av konkurrensen med ett kopplingsför-
behåll, så länge andra säljare erbjuder produkterna separat.59 Post-Chicagos
invändningar mot Chicagoskolans uppfattning att kopplingsförbehåll
generellt sett bör tillåtas grundas på en marknadsanalys, och ingen
bestrider att ett kopplingsförbehåll saknar konkurrensbegränsande effek-
ter, om marknaderna för de båda produkterna är konkurrensmässiga.

59  Jfr Justice Black’s uttalande i Northern Pacific Railway Co. v. United States: ”(I)f one of
a dozen food stores in a community were to refuse to sell flour unless the buyer also took
sugar it would hardly tend to restrain competition in sugar if its competitors were ready
and able to sell flour by itself”. Se även Brinson, ”Proof of Economic power in a Sherman
Act Tying Arrangement Case: Should Economic Power be Presumed When the Tying
Product is Patented or Copyrighted?”, IPLR 1989 s. 105 ff., 111, Ross, Principles of
Antitrust Law s. 290.
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I amerikansk rätt är marknadsmakt ett nödvändigt kriterium för att per
se-förbudet mot kopplingsförbehåll ska kunna tillämpas. Frågan är hur
mycket marknadsmakt som krävs för att rekvisitet skall vara uppfyllt. I
Times-Picayune Publishing Co. v. United States60 uttalades att företaget
skulle ha monopolistisk eller dominant kontroll, medan domstolen i
Northern Pacific61 lättade kravet betydligt och slog fast att det räckte med
”more than sufficient economic power to impose an appreciable restraint.”
I Fortner II 62 preciserades kravet att avse att köparna tvingades acceptera
betungande villkor, som inte skulle kunna genomdrivas på en konkurrens-
mässig marknad. I Jefferson Parish63 uttalades på motsvarande sätt, att den
ekonomiska makten skulle vara tillräckligt stark för att konsumenterna
skulle kunna tvingas köpa något de inte skulle köpa på en icke begränsad
marknad. Rekvisitet ansågs inte uppfyllt, då sjukhuset endast anlitades
av 30 % av invånarna. I domen preciserades vidare tre situationer, när
kriteriet skulle kunna vara uppfyllt i framtida fall: vid en hög marknads-
andel, när det var fråga om en unik produkt eller när produkten skyddades
av patent eller upphovsrätt. I Eastman Kodak64 gjordes dock en lättnad på
kravet att marknadsmakt skall föreligga. Supreme Court menade, att kost-
nader för att byta leverantör kunde föranleda, att denne innehade ekono-
misk makt. Viss konflikt finns mellan de två sistnämnda avgörandena.

Ett kopplingsförbehåll kan inom EG-rätten vara förbjudet enligt såväl
art. 81 som art. 82. Marknadsmakt krävs endast vid tillämpning enligt
art. 82, där företaget måste inneha en dominerande ställning.

8.3.1.2 Marknadsmakt och immateriella rättigheter
En fråga är vilken betydelse ett immaterialrättsligt innehav skall tillmätas
vid bedömningen om marknadsmakt föreligger. I ett amerikanskt rättsfall,
United States v. Loew’s Inc.,65 uttalade Supreme Court att ”the requisite
economic power is presumed when the tying product is patented or
copyrighted”. När avtalsobjektet utgörs av en immateriell rättighet skulle
alltså marknadsmakt presumeras föreligga.

Uttalandet har kritiserats utifrån det faktum att en patent- eller upp-
hovsrätt inte nödvändigtvis ger innehavaren någon marknadsmakt. För

60 Times-Picayune Pub. Co. v. Bank of America, 345 U.S. 594 (1953).
61 Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958).
62 United States Steel v. Fortner Enterprises, 429 U.S. 610, 97 S.Ct. 861 (1977).
63 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 406 U.S. 2 (1984).
64 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992).
65 United States v. Loew’s Inc., 371 U.S. 38, 83 S.Ct. 97 (1962).
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att så skall vara fallet, krävs att produkten är särskilt åtråvärd för potenti-
ella köpare. Att den kopplande produkten är skyddad av patent eller
upphovsrätt skulle i sig inte utgöra någon indikation på att produkten är
särskilt åtråvärd.66 Skulle produkten vara åtråvärd, är det fortfarande
möjligt att konkurrenter kan konkurrera med substitut.67 

I Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property har den
tidigare uppfattningen att innehav av en immaterialrätt skulle presumera
marknadsmakt frångåtts (2.2).

För att en klausul skall kunna anses konkurrensbegränsande enligt
art. 81 EGF krävs inte någon marknadsmakt för någon av avtalspar-
terna. En analys av marknadsandelarnas storlek kan dock bli relevant
ifall företaget har så liten omsättning att det annars kan falla under de
minimis-regelns undantag för små företag.

I Vaessen/Moris 68 tillämpade kommissionen en snäv marknadsdefini-
tion, där den speciella fyrkantiga korv, som tillverkas endast i Belgien,
utgjorde en egen produktmarknad. Den snäva definitionen av relevant
marknad resulterade i att de minimis-regeln inte blev tillämplig. Genom
den smala marknadsdefintionen ansågs det lilla företaget Almo inneha
75 % av den relevanta marknaden, varvid även marknadseffekter av
kopplingsförbehållet kunde antas föreligga.

Redan i GTeknikF var kopplingsförbehåll inte generellt förbjudna,
utan kopplingsförbehåll, som inte kunde motiveras av kvalitetsskäl,
omfattades istället av invändningsförfarandet (art. 4.2). Regeln skilde sig
från vad som tidigare gällde enligt gamla PatentF och Know-howF, där
kopplingsförbehåll var svartlistade, om de inte gick att motivera av kvali-
tetshänsyn. Förändringen kan tyda på en mer skeptisk hållning till tan-
ken att kopplingsförbehåll skulle vara generellt skadliga, även när det
inte föreligger någon marknadsmakt.69 I nuvarande TeknikF gäller att
kopplingsförbehåll är generellt undantagna, om avtalsparterna inte pas-
serat marknadströsklarna.

66 Brinson, ”Proof of Economic power in a Sherman Act Tying Arrangement Case: Should
Economic Power be Presumed When the Tying Product is Patented or Copyrighted?”,
IPLR 1989 s. 105 ff., 129 f.
67 A.a. s. 141 f.
68 Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris), beslut 79/86/EEC, [1979]
OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
69  Enligt Anderman svarar detta mot uppfattningen att det inte är nödvändigt att förbjuda
kopplingsförbehåll, om det inte föreligger någon dominerande ställning och avtalet är av
vertikal natur. Se Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 109.
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Vid tillämpning av art. 82 är analys av den relevanta marknaden givet-
vis av central betydelse för att dominanskriteriet skall vara uppfyllt. När
det föreligger en immaterialrätt, finns en risk att den relevanta produkt-
marknaden definieras snävt, så att innehav av immaterialrätt genererar
en dominerande ställning på marknaden. En särskild problematik upp-
kommer för s.k. eftermarknader, som uppstår för tillbehör till viss vara.

I Hilti70 ansågs företaget Hilti inneha en dominerande ställning på
marknaden för spikpatroner, som skyddades av patent. Hiltis uppfatt-
ning, att spikpistoler, spikpatroner och spikar skulle betraktas som ett
integrerat system, som konkurrerade med motsvarande system på en
större marknad, tillbakavisades. Istället gjordes en uppdelning i tre sepa-
rata produktmarknader för de olika artiklarna.

8.3.1.3 Särskilt om eftermarknader
Kopplingsförbehåll kan anses särskilt problematiska, när en part innehar
en dominerande ställning på en s.k. eftermarknad. En eftermarknad kan
t.ex. uppkomma i reservdelar till en maskin, och maskintillverkaren
innehar ofta en dominerande ställning i en sådan eftermarknad.71 Efter-
marknadsproblematik har aktualiserats i EG-rättsliga fall som Hugin,
Volvo v. Veng, Info-Lab/Ricoh och Pelikan/Kyocera.72 Exempel från ameri-
kansk praxis är Kodak, Kodak II och Xerox.73 Immaterialrätt och efter-
marknadsproblematik har behandlats utförligt av Eklöf.74

70 Mål T-30/89, Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR 16).
71 En eftermarknad kan anses föreligga om 1) en kund köper flera komponenter som
kompletterar varandra och som fungerar i ett system som skapar värde för kunden,
2) komponenterna inköps vid olika tidpunkter, ofta med ett inledande köp som är eko-
nomiskt betungande och som följs av flera kompletterande inköp, och 3) det föreligger
omställningskostnader (switching costs) för köparen, om denne vill byta system. Se Shapiro,
”Aftermarkets and Consumer Welfare: Making Sense of Kodak”. 63 Antitrust L.J. 1995
s. 483 ff., 484, Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens s. 179.
72 Mål 22/78, Hugin, [1979] ECR 1869 (= [1979] 3 CMLR 345), mål 238/87, [Volvo AB
v Erik Veng (UK) Ltd, 1988] ECR 6211 (= [1989] 4 CMLR 122), Info-Lab/Ricoh,
XXIXth Report on Competition Policy s. 169 f., Pelican/Kyocera, XXVth Report on Com-
petition Policy punkt 87.
73 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992), Image
Tech. Serv., Inc. v. Eastman Kodak, Co., 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997), on remand from
504 U.S. 451 (1992, cert. denied, 118 S.Ct. 1560 (1998), CSU v. Xerox, 203 F.3d 1322
(Fed. Cir. 2000), cert. denied, 121 S.Ct. 1077 (2002).
74 Se Eklöf, ”Mjukvara, marknader och missbruk”, NIR 1999 s. 157 ff., Upphovsrätt i
konkurrens s. 179 ff.
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8.3.2 Konkurrensbegränsande effekter av kopplingsförbehåll

8.3.2.1 Utökande av monopolistiskt inflytande
Det klassiska argumentet mot kopplingsförbehåll, som framförts bl.a. i
amerikanska rättsfall, går ut på att det utökar området för ekonomiskt
inflytande från en produkt till en annan. Om en patenthavare kopplar för-
säljningen av en annan produkt till licensen, kan den ekonomiska makten
överföras från patentet till den andra produkten och därför möjliggöra
monopolistiska vinster även här. Kopplingsförbehåll har även ansetts
kunna ge ett otillbörligt försprång gentemot konkurrenter, som inte säljer
en ytterligare åtråvärd produkt. Motargumentet mot det sistnämnda är, att
kopplingsförbehåll i detta avseende snarare uppmuntrar konkurrenter till
teknisk utveckling, när det är fråga om en högteknologisk produkt.75

Tanken att en monopolist kan utöka sina monopolistiska vinster till
en annan marknad med hjälp av kopplingsförbehåll (den s.k. leverage-
teorin) har kritiserats av Chicagoskolan. Kritiken initierades bl.a. genom
en artikel av Ward S Bowman, där denne kritiserade leverage-teorin och
hävdade, att kopplingsförbehåll ofta snarare syftar till prisdiskrimine-
ring, som inte nödvändigtvis är skadlig.76 Motsvarande kritik av lever-
age-teorin har framförts Posner77 samt av Bork.78 Enligt Chicagoskolans
kritik kan inte en monopolist ta ut mer än en bestämd summa i monopo-
listisk vinst. En varas pris är normalt sett högre, när det föreligger mono-
pol, men vid en viss nivå minskar vinsten vid prishöjningar till följd av
fallande försäljning. Leverage-teorin bygger enligt kritiken i själva verket
på ett dubbelräknande av monopolet. Om säljaren redan tagit ut det fulla
(monopolistiska marknads)värdet vid avtalet, har han inte intresse av att
tvinga köparen att förvärva något utöver detta. Tvingas köparen att
betala för ytterligare en vara, ökar dennes kostnader i den mån nyttan
med den ytterligare varan understiger priset för denna. Detta får för
monopolisten samma effekt som en prishöjning, nämligen fallande för-
säljning och minskad vinst. Säljaren kan därför inte öka sin totala vinst
genom att sälja den kopplade produkten dyrt, och har därmed inget eko-
nomiskt intresse av att utöka sin monopolistiska ställning till denna.79 

75 Ross, Principles of Antitrust Law s. 277 ff.
76 Bowman, ”Tying Arrangements and the Leverage Problem”, 67 Yale L.J. 1957 s. 23 ff.
77 Posner, Antitrust Law: An Economic Perspective s. 173.
78 Bork, The Antitrust Paradox s. 373.
79 Chicagoskolans uppfattning kan även närmare preciseras enligt följande. Antag att det
finns två produkter, X resp Y, som konsumeras i fasta proportioner och att alla konsumenter
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Chicagoskolans uppfattning har i sin tur bemötts av författare som
betecknas som post-Chicago. Dessa protesterar mot Chicagoskolans
tendens att generalisera önskvärdheten av kopplingsförbehåll. Från post-
Chicago görs gällande, att kopplingsförbehåll mycket väl kan vara konkur-
rensbegränsande under vissa omständigheter, och att ett monopol faktiskt
kan utökas genom koppling.80 Det har hävdats, att en svag punkt i Chicago-
skolans resonemang är, att den bygger på två starka antaganden, nämligen
att marknaden i den kopplade produkten utan kopplingsförbehållet är
konkurrensmässig och att de två produkterna används i fasta proportioner.81 

Den mest centrala artikeln om kopplingsförbehåll som presenterats inom
post-Chicago är kanske den som lagts fram av Whinston. Whinston pre-
senterar olika modeller där kopplingsförbehåll leder till utökade monopo-
listiska vinster.82 Gemensamt för modellerna är att den utökade vinsten
är ett resultat av att det starka företaget lyckas utesluta konkurrenter med
hjälp av kopplingen (se även nedan).

Tanken att kopplingsförbehåll kunde leda till utökande av monopolis-
tiskt inflytande framfördes inledningsvis inom misuse-doktrinen. Upp-
fattningen hävdades till en början av minoriteten i Henry v. A.B. Dick
Co.83 och av majoriteten i Motion Pictures.84 Senare kom leverage-teorin
att formuleras i antitrusträttsliga avgöranden. Teorin kan anses ha etablerats
genom IBM-fallet85 och låg till grund för avgöranden som International

80 Uppfattningen framförs i bl.a. Kaplow, ”Extension of Monopoly Power Through
Leveraging”, 85 Colum. L. Rev. 1985 s. 515 ff., Krattenmaker & Salop, ”Anticompetitive
Exclusion: Raising Rivals Costs to Achieve Power over Price”, 96 Yale L.J. 1986 s. 209 ff.
och Whinston, ”Tying, Foreclosure and Exclusion”, 80 Am. Econ. Rev. 1990 s. 837 ff.
81 Se Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law s. 210.
82 Se Whinston, ”Tying, Foreclosure and Exclusion”, 80 Am. Econ. Rev. 1990 s. 837 ff.
83 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).
84 Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917).
85 International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936). Se Hylton
& Salinger, ”Tying Law and Policy: A Decision-Theoretic Approach”, 69 Antitrust L.J.
2001 s. 469 ff., 475 n. 28.

har samma preferenser. Antag vidare att produkt X säljs monopolistiskt och värderas av kon-
sumenterna till högst Px. Produkt Y erbjuds på en marknad med perfekt konkurrens och
värderas till Py men säljs till priset Cy. Om alla konsumenter som köper Y även behöver X
är de villiga att totalt betala Px + Py för de båda produkterna. Om priset för Y är Cy, är kon-
sumenterna villiga att betala Px + Py – Cy för produkt X. Vid frånvaro av koppling kommer
därför konsumterna att betala Px + Py – Cy + Cy. Kopplar monopolisten produkterna, är
det ändå inte möjligt att ta ut mer än Px + Py, varför samma monopolistiska vinst gene-
reras i båda fallen. Se Bishop & Walker, The Economics of EC Competition Law s. 211.
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Salt86 och Northern Pacific87. Per se-förbudet mot kopplingsförbehåll
upphävdes aldrig, men kom att snävas in i Fortner II 88 och Jefferson
Parish89. Bl.a. krävdes en mer rigorös analys av om det förelåg marknads-
makt. De båda sistnämnda avgörandena kan antas ha tagit intryck av
Chicagoskolans kritik.90 Det senare fallet Eastman Kodak91, där dom-
stolen tog lättare på kravet på marknadsmakt, anses influerat av post-
Chicago.92

Till skillnad från i den amerikanska rätten har inte tanken på leverage
uttryckts på samma sätt inom EG-rätten. I Vaessen/Moris föreligger dock
ett uttalande av kommissionen, som anknyter till tanken på utökat
monopol. Kopplingsförbehållet ansågs utgöra ”an unlawful extension by
contractual means of the monopoly given by the patent.”93 Uppfatt-
ningen kan kritiseras mot bakgrund av att patentet licensierades ut royalty-
fritt och att ingen kunde utnyttja Moris’ process utan att göra sig skyldig
till intrång, varför det inte borde spela någon roll om Moris tog betalt
genom royalty eller korvskinn.94

8.3.2.2 Uteslutande av konkurrenter och resande av inträdeshinder
Kopplingsförbehåll kan även tänkas ugöra en strategi för att utesluta
konkurrenter och höja inträdeshinder till marknader. Om en aktör inne-
har ett monopol avseende en produkt, kan denne genom ett kopplings-
förbehåll utsträcka monopolet till andra varor. Inträdet på marknaden
försvåras genom att en potentiell konkurrent tvingas verka på båda
marknaderna för att kunna konkurrera.95 

Argumentet om inträdeshinder avvisas av Bork.96 Enligt honom är
idén en variant av samma misstag som tidigare framförts. Ett företag har
inget intresse av att resa inträdeshinder om det inte är möjligt att göra

86 International Salt Co, Inc., v. United States, 332 U.S. 392 (1947).
87 Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958).
88 United States Steel v. Fortner Enterprises, 429 U.S. 610, 97 S.Ct. 861 (1977)
89 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 406 U.S. 2 (1984).
90 A.a. s. 476 ff.
91 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992).
92 A.a. s. 481.
93 Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511) punkt 15.
94 Se Lidgard, Licensavtal i EU s. 201.
95 Ross, Principles of Antitrust Law s. 279 f.
96 ”The reference to barriers to entry, currently one of the law’s most potent empty con-
cepts…”, Bork, The Antitrust Paradox s. 374.
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monopolvinster. Föreligger monopolställning på ett område är det inte
möjligt att utöka det till ett annat. T.ex. kan IBM inte genom kopplingsför-
behåll göra monopolvinster på både maskiner och hålkort. Sker överpris-
sättning av hålkorten, är redan det en del av betalningen för maskinen.97 

Uppfattningen att kopplingsförbehåll kan användas för att utesluta
konkurrenter och skapa inträdeshinder har vidareutvecklats genom post-
Chicago. Whinstons analys förutsätter att aktören innehar marknads-
makt på den kopplande marknaden, att denne har förmågan att genom-
föra kopplingsstrategin med trovärdiga hot om utebliven försäljning, att
kopplingsförbehållet leder till marknadsutträden och att dessa minskar
konkurrensens intensitet.98 Whinston förutsätter vidare, att den kopp-
lade varan produceras med skalekonomiska fördelar. Konsekvensen blir
att en ny aktör på marknaden måste sälja i tillräckligt stora volymer för
att överleva. Kopplingsförbehållet kan därför försvåra inträdet.99

En viktig skillnad mellan Chicagoskolans ekonomer och andra ekono-
mer är att Chicagoskolan definierar inträdeshinder smalt och inte menar,
som Bain, att skalekonomiska fördelar skall anses som inträdeshinder.
Whinstons resonemang kan därför komma att bestridas utifrån den snä-
vare synen på inträdeshinder. En annan viktig skiljelinje består i synen på
möjligheten att begränsa konkurrensen med hjälp av exkluderande
praxis. Chicagoskolans företrädare är även skeptiska till möjligheten att
försämra konkurrensen med hjälp av åtgärder som underprissättning
(predatory pricing), medan andra menar att exkluderande praxis ytterst
kan skada även konsumentnyttan.100

Enligt Chicagoskolans uppfattning lönar det sig alltså inte att använda
kopplingsförbehåll för att utesluta konkurrenter, eftersom det inte är
möjligt att utöka monopolistisk vinst. Det bör dock noteras, att detta
inte utesluter, att företag med marknadsmakt ändå försöker utnyttja
kopplingsförbehåll i dessa syften. Företag tror ofta, att exkluderande
praxis kan vara lönsam, och metoden lärs ut i manualer på affärs-

97 A.a. s. 374 f.
98 Se även Lofaro & Ridyard, ”Beyond Bork: New Economic Theories of Exclusion in
Merger Cases”, 23 E.C.L.R 2002 s. 151 ff.
99 Whinston, ”Tying, Foreclosure and Exclusion”, 80 Am. Econ. Rev. 1990 s. 837 ff.
100 Salop & Scheffman menar, att exkluderande praxis genererar vinst åt det domine-
rande företaget, skadar konkurrenter och minskar konsumentnyttan och därmed även
den allokativa effekten. Exkluderande praxis är effektiv om det föreligger inträdeshinder
t.ex. i form av skalfördelar. Se Salop & Scheffman, ”Raising Rival’s Costs”, 73 Am. Econ.
Rev. 1983 s. 267 ff.
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skolor.101 Även om det inte skulle löna sig att utnyttja kopplingsförbe-
håll i konkurrensbegränsande syfte, är det inte säkert att beslutsfattare på
företaget genomskådar det. Det är heller inte säkert, att företagsled-
ningen alltid föredrar att maximera vinsten. Undersökningar102 visar, att
företagsledningen kan vara beredd att byta vinst mot ökad storlek av
företaget (och kan därmed även tänkas använda kopplingsförbehåll för
att slå ut konkurrenter och låta det egna företaget växa).103 Kostnaden av
den konkurrensbegränsande åtgärden bör beaktas.104 En möjlig slutsats
skulle kunna vara, att även om exkluderande praxis med hjälp av kopp-
lingsförbehåll inte skadar konkurrensen utifrån ett (kortsiktigt) ekono-
miskt effektivitetsperspektiv, kan det ändå få negativa konsekvenser på
lång sikt, om konkurrensrätten inte stävjar en exkluderande praxis. Risken
att bli utsatt för sådana åtgärder skulle i sig kunna verka avskräckande på
mindre företag att ta upp konkurrensen med stora företag, vilket långsik-
tigt skulle kunna få negativa konsekvenser. Om skadliga kopplingsförbe-
håll egentligen motverkar företagets vinstintresse, d.v.s. aktieägarnas
intresse, är det dessutom i sig effektivitetshöjande att motverka förekom-
sten av sådana.

Inträdeshinder är något som uppfattas som särskilt problematiskt
inom EG-rätten, som eftersträvar full marknadsintegration. I Vaessen/
Moris kan rädslan för att patentinnehav tillsammans med kopplingsför-
behåll skulle skapa inträdeshinder till den (snävt definierade) belgiska
marknaden ha haft viss betydelse. I avgörandet konstaterades att licens-
tagarens inköpsförpliktelse förhindrade, att denne kunde införskaffa
korvskinn från säljare i andra medlemsstater. Detta anfördes dock inte
som argument för att konkurrensen blev snedvriden, utan snarare för att
visa att samhandelskriteriet var uppfyllt.105

101 Furse, ”Book Review”, 24 E.C.L.R. 2003 s. 148.
102 Undersökningarna omfattar den s.k. agentkostnadsteorin. Om agentkostnader se Jensen
& Meckling, ”Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership
Structure”, J. Fin. Econ. 1976 s. 305 ff.
103 Kaplow, ”Extension of Monopoly Power Through Leveraging”, 85 Colum. L. Rev.
1985 s. 515 ff., 550.
104 A.a. s. 550 f.
105 I Vaessen/Moris framfördes angående samhandelskriteriet: ”The obligation on the
part of Imperial to obtain supplies of casings exclusively from Almo prevents Imperial
from obtaining supplies from competitors in other member states, such as Vaessen in the
Netherlands. It has a direct and appreciable effect on trade between the Netherlands and
Belgium, as Imperial  is  one of the leading Belgian manufacturers of Saucissons de
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Riktlinjerna till TeknikF pekar på möjligheten för licensgivaren att
bibehålla sin marknadsstyrka genom att med hjälp av kopplingsförbehål-
let upprätta inträdeshinder till marknaden. Enligt Riktlinjer punkt 193
är ”(d)en främsta konkurrensbegränsande effekten av kopplingsförbehåll
att konkurrerande leverantörer av den produkt som omfattas av kopp-
lingsförbehållet utestängs från marknaden. Kopplingsförbehållet kan
också ge licensgivaren möjlighet att bibehålla sin marknadsstyrka på
marknaden för den produkt som omfattas av kopplingsförbehållet. Skä-
let till detta är att kopplingsförbehållet kan utgöra ett inträdeshinder om
det tvingar nya aktörer att gå in på flera marknader samtidigt.”

Vid tillämpning av art. 82 har det främst ansetts, att det dominerande
företagets missbruk bestått i att det försökt utesluta konkurrenter från
marknaden. I vissa fall, som i Commercial Solvents106 och Télémarketing107

utgjorde inte kopplingsförbehållet den primära metoden utan var sna-
rare ett led i en större strategi, där de dominerande företagens främsta
metod var att vägra leverera varor till företag som de konkurrerade med
på en annan marknad. Även i de immaterialrättsliga målen Hilti108 och
Tetra Pak II109 ansågs kopplingsförbehållen vara en metod för att ute-
sluta konkurrenter från marknaden. I kommissionens avgörande
Microsoft110 ansågs kopplingen mellan operativsystemet Windows och
Windows Media Player kunna resultera i utestängning av konkurrens.

I amerikansk rätt uttalades i Jefferson Parish111, att kopplingsförbehåll
är olagliga om de skapar inträdeshinder eller utesluter konkurrenter. Om
inte andra kan erbjuda den kopplande produkten, kan de som konkurrerar
med den kopplade produkten uteslutas, samtidigt som det blir svårare

106 ICI and Commercial Solvents v. Commission, [1974] ECR 223 (= [1974] 1 CMLR
309).
107 Télémarketing v. CLT, [1985] ECR 3261 (= [1986] 2 CMLR 558).
108 Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR 16).
109 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR II-755 (= [1997] 4 CMLR 602).
110 Microsoft, [2004] 4 CMLR 1231.
111 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 406 U.S. 2 (1984).

Boulogne.” Till detta kom enligt kommissionen muntliga löften som Moris erhållit från
andra tillverkare. Kommissionen konkluderade, att ”the cumulative effect of which is to
modify appreciably the demand structure for the products in question so that penetration
of the Belgian market by a firm from another member state is rendered that much more
difficult” (Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/
Moris), [1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511), punkt 18.
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för konkurrenter att slå sig in på marknaden, eftersom de måste kunna
erbjuda båda produkterna.

8.3.2.3 Prisdiskriminering
I vilken utsträckning prisdiskriminering är skadlig för konkurrensen är
oklart. Bowmans argument mot kopplingsförbehåll byggde bl.a. på att
förbehållet inte syftade till utökning av monopolistiska vinster utan sna-
rare till prisdiskriminering.112 Kopplingsförbehåll anses möjliggöra pris-
diskriminering. 

Ross exemplifierar från ett rättsfall, International Business Machines
Corp. v. United States, hur kopplingsförbehåll kan fungera som instrument
för prisdiskriminering.113 IBM sålde 80 % av marknadens ”tabulating
machines”, räknemaskiner, och insisterade på att köparna skulle förvärva
”punch cards”, hålkort, till höga priser. På detta sätt kom flitiga användare
– som kunde tänka sig att betala mycket – att betala mer för maskinen
än andra köpare, som endast kunde tänka sig att betala mindre. IBM
kunde på det här sättet undvika två mindre lönsamma alternativ, nämligen
att sälja maskinerna till lägre priser för att nå ut till en större krets eller
att höja priserna men därigenom minska efterfrågan.114

Ross menar att prisdiskriminering genom kopplingsförbehåll är mest
försvarbart, när det möjliggör för tillverkaren att erbjuda sina produkter
till ett lågt pris till lågvolymanvändare. Kopplingsförbehållen ökar i dessa
fall produktionen och leder till en mer effektiv resursallokering. De lägre
priserna kan dessutom vara väsentliga för att mindre företag skall över-
leva och därmed leda till en lägre marknadskoncentration. Samtidigt
finns det dock skäl att anse att kopplingsförbehåll som möjliggör prisdis-
kriminering bör vara förbjudna, bl.a. därför att själva möjligheten att ta
olika betalt av olika grupper förutsätter, att de som får betala det högre
priset inte kan byta till konkurrerande säljare. Prisdiskriminering förut-
sätter därför viss grad av ekonomisk makt, och att tillåta prisdiskrimine-
ring genom exempelvis kopplingsförbehåll skulle kunna skapa incita-
ment för företag att satsa på monopolistiskt handlande för att uppnå

112  Bowman, ”Tying Arrangements and the Leverage Problem”, 67 Yale L.J. 1957
s. 23 ff.
113  International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936).
114  Ross, Principles of Antitrust Law s. 280. Se även Bork, The Antitrust Paradox
s. 376 ff.
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ekonomisk makt. Och framför allt möjliggör det för en monopolist att
ha ensamställning på två marknader, vilket sannolikt hämmar den tek-
niska utvecklingen.115 

Bork anser, att prisdiskriminering är att föredra framför ett lagligt
monopol, eftersom prisdiskriminering resulterar i ett högre produktions-
resultat än ickediskriminerande monopolprissättning. Genom att sätta
olika priser till olika kunder, som är beredda att betala olika mycket för
en produkt, täcks nämligen en bredare efterfrågan.116 Hovenkamp
menar, att detta egentligen endast är tillämpligt på en perfekt prisdiskri-
minering, där rätt kund debiteras rätt pris, men att prisdiskriminering i
verkligheten inte nödvändigtvis leder till det resultatet, utan att det sna-
rare är en komplex empirisk fråga hur utfallet blir. Prisdiskriminering
med hjälp av kopplingsförbehåll kan dock komma nära den perfekta
prisdiskrimineringen.117

Vid franchiseavtal kan ett kopplingsförbehåll vara ett medel att pris-
diskriminera mellan franchisetagare med olika lönsamhet. Prisdiskrimi-
neringen gör det möjligt att ha fler franchisetagare i nätverket. Även
konsumenterna tjänar på detta.118

Kopplingsförbehåll kan även tänkas vara ett medel för att minska
kostnader för att inhämta nödvändig information för att prisdiskriminera
effektivt. Om två grupper av köpare kan antas ha olika preferenser beträf-
fande två produkter, kan säljaren erbjuda båda grupperna ett paketpris
utan att ta reda på till vilken grupp den individuella köparen hör.119 

Bork menar, att kopplingsförbehåll i vissa fall även kan vara icke-
diskriminerande, nämligen om olika grupper av köpare för med sig olika
kostnader för säljaren. En flitig användare kostar mer i form av repara-
tionstjänster än en användare som sliter mindre på utrustningen. Under
sådana omständigheter skulle den sistnämnda normalt tvingas betala för
de kostnader den förre drar med sig. Säljs maskinen med kopplingsför-
behåll till produkter som konsumeras vid användning kan detta leda till
en rättvisare prissättning.120 

115  Ross, Principles of Antitrust Law s. 281 f.
116  Bork, The Antitrust Paradox s. 395 ff.
117  Hovenkamp, Economics and Federal Antitrust Law s. 231.
118  Rubin, ”The Theory of the Firm and the Franchise Contract”, 21 J. L. & Econ.
1978 s. 223 ff., Hovenkamp, Economics and Federal Antitrust Law s. 232.
119  Hovenkamp, Economics and Federal Antitrust Law s. 235.
120  Bork, The Antitrust Paradox s. 378.
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8.3.2.4 Hjälpmedel för kartellprissättning
Det har föreslagits, att kopplingsförbehåll skulle kunna användas som en
metod att säkerställa överenskommelse om kartellprissättning. Antag att
säljaren har rätt att sänka priset på den kopplade produkten, om någon
konkurrent skulle visa sig erbjuda varan till bättre villkor. Under sådana
omständigheter har medlemmarna i en priskartell ett effektivt medel att
kontrollera, att inte någon fuskar och försöker sälja till ett lägre pris.121 

Kopplingsförbehåll kan å andra sidan användas för att fuska i förhål-
lande till en priskartell. Att sälja flera varor tillsammans kan vara ett sätt
att komma ifrån en överenskommelse om kartellprissättning genom att
den kopplade produkten i realiteten erbjuds till lägre pris.122 

8.3.2.5 Andra negativa effekter
Kopplingsförbehåll kan tänkas vara ett medel att dölja prisdiskrimine-
ring. Men det kan också vara ett sätt att under olika omständigheter
dölja exempelvis underprissättning eller åtgärder, som är skadliga men
ligger utanför konkurrensrätten, t.ex. kontraktsbrott eller skattebedräge-
rier.123 Ett särskilt problem är, om kopplingsförbehållet riktar sig mot
konsumenter för att genom olika former av manipulation förmå dem att
spendera mer pengar. Detta är dock närmast ett konsumenträttsligt pro-
blem, som inte kommer att närmare behandlas här.124

121  Cummings & Ruther ”The Northern Pacific Case”, 22 J. L. & Econ. 1979 s. 329 ff.,
Ross, Principles of Antitrust Law s. 284.
122  Ross, Principles of Antitrust Law s. 284.
123  Markovits, ”The Functions, Allocative Efficiency, and Legality of Tie-Ins: a Com-
ment”, 28 J. L. & Econ. 1985 s. 387 ff., 396.
124  Ross beskriver problematiken på ett målande och polemiskt sätt. Han ger ett exem-
pel på hur konsumenten kan förmås att spendera mer pengar än vad som från början var
avsett, nämligen när ett enda ölbryggeri tillåts sälja överprissatt öl vid baseballmatcher:
”If Richard Posner were to think about venturing from his chambers up to Wrigley Field,
he might carefully consider in advance the ticket price and the number of beers he antici-
pated consuming, and then decide whether the outing was worthwile. Most of us, howe-
ver, are likely to decide first whether we can afford the ticket; once we get in the stadium
and are hot and thirsty, we will go ahead and buy the beer, even though, had we conside-
red the full cost of the day’s activity, we might have stayed home” (Ross, Principles of
Antitrust Law s. 283).
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8.3.3 Kopplingsförbehållets affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

8.3.3.1 Upprätthållande av kvalitetsnormer 
Som redan framgått av framställningen kan ett grundläggande syfte
bakom kopplingsförbehåll vara att upprätthålla kvalitetsnormer från
licensgivarens/franchisegivarens sida. Denna effekt kan närmare preciseras
på tre olika sätt. För det första kan kopplingsförbehållet vara ett redskap
för att faktiskt hjälpa licenstagaren eller franchisetagaren att upprätthålla
kvalitet enligt miniminormer eller att upprätthålla en kvalitet, som är
likformig med andra licenstagare eller franchisetagare. För det andra kan
kopplingsförbehållet vara en effektiv metod för licensgivaren eller fran-
chisegivaren att minska kostnader för att kontrollera att licenstagarna
eller franchisetagarna verkligen upprätthåller de givna miniminormerna.
Genom att t.ex. franchisetagarna tvingas köpa råvaror från franchisegiva-
ren eller från någon auktoriserad leverantör kan franchisegivaren enklare
kontrollera, att dessa inte försöker fuska genom att inköpa billigare och
sämre råvaror. För det tredje kan det argumenteras för att kopplingsför-
behåll, som riktar sig gentemot tredje man, exempelvis konsument, är
nödvändiga för att garantera varans goodwill. Sammanfattningsvis
behövs alltså kopplingsförbehåll för att

1) garantera teknisk funktion

2) spara på kontrollkostnader

3) skydda produktens anseende vid marknadsföring

8.3.3.1.1 KOPPLINGSFÖRBEHÅLL SOM METOD ATT MÖJLIGGÖRA ELLER 
UNDERLÄTTA ÖNSKVÄRT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, D.V.S. 
GARANTERA TEKNISK FUNKTION

Ett kopplingsförbehåll kan tänkas motiverat för att anvisa en patentli-
censtagare inköp av produkter, för att denne skall uppnå ett fullgott
resultat. Argumentet framfördes av IBM för att försvara kopplingsförbe-
håll gällande ”punch cards” till vissa maskiner.125 Motargumentet är att
ett sådant kopplingsförbehåll är onödigt, eftersom licensgivarens och
licenstagarens intresse är identiska på denna punkt. Bork menar, att
detta försvar för kopplingsförebehåll trots detta mycket väl kan vara tro-
värdigt. Licensgivaren har ofta en betydligt högre kunskap om sin egen

125  Bowman, ”Tying Arrangements and the Leverage Problem”, 67 Yale L.J. 1957
s. 23 ff.
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produkt än vad licenstagaren har. Kostnaderna för att informera licensta-
garna om den egna kopplade produkten kan vara höga, och det kan dess-
utom vara svårt att övertyga skeptiska licenstagare. Kopplingsförbehåll
kan därför vara den enklaste lösningen.126 Det har hävdats, att vid fran-
chising, där det finns ett stort behov av att franchisetagarna håller en lik-
formig, standardiserad kvalitet, kopplingsförbehåll kan tänkas vara
påkallat för att inte franchisetagaren skall avvika från kvalitetsnormer på
grund av okunskap.127 

När kopplingsförbehållet är nödvändigt för att säkerställa teknisk
funktion för licenstagaren är det kanske enklast att försvara, och har tidigt
varit ett giltigt argument inom EG-rätten vid tillämpning av art. 81. I
den gamla PatentF var argumentet fortfarande det enda bärande för att
ett kopplingsförbehåll skulle anses tillåtet (art. 3.9). Argumentet äger
givetvis full giltighet i senare reglering och praxis, men här accepteras
även andra kvalitetsskäl (se vidare nedan).

Vid tillämpning av art. 82 har åberopandet av produktens funktion
inte ansetts ha tillräcklig tyngd, för att kopplingsförbehållet skulle undgå
att betraktas som missbruk av dominerande ställning. I Hilti åberopade
företaget Hilti som argument för att koppla spikar till de patentskyddade
spikpatronerna, att det var nödvändigt för att tekniken skulle fungera
tillfredsställande; det kunde enligt Hilti t.o.m. vara farligt att använda
konkurrenters spikar, som inte passade tillräckligt väl tillsammans med
spikpatronerna. Argumentationen underkändes av såväl kommissione-
nen som förstainstansrätten. Hiltis agerande betraktades som en metod
att utesluta konkurrenter från marknaden, varvid förstainstansrätten
uttalade att 

126  Bork, The Antitrust Paradox s. 379 f.
127  Markovits: ”The Functions, Allocative Efficiency, and Legality of Tie-Ins: a Com-
ment” i 28 J. L. & Econ. 1985 s. 387 ff., 394. Samtidigt bör påpekas, att det vid franchi-
sing ofta förekommer noggrann utbildning av franchisetagarna, vilket borde undanröja
grundläggande brister i deras kunskap. Det bör vid studier av amerikanska rättsfall och
litteratur noteras, att franchisebegreppet i amerikansk terminologi är bredare än i europe-
isk och att vad som betecknas som ”franchising” i USA mycket väl kan anses som ”licens-
avtal” i Europa. I europeisk terminologi ställs nämligen betydligt större krav på faktiskt
samarbete mellan avtalsparterna för att en verksamhet skall kunna definieras som franch-
sing. Om skillnad i begreppsapparat mellan franchising i USA respektive Europa se
Ericsson, Franchising – en värld av möjligheter s. 15 ff. och Tonndorf, Framgång genom
franchising s. 17 f.
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(i)n those circumstances it is clearly not the task of an undertaking in a dominant
position to take steps on its own initiative to eliminate products which, rightly or
wrongly, it regards as dangerous or at least as inferior in quality to its own products
(min kurs.).128

Säkerhetsskäl underkändes alltså som legitima för koppling, när aktören
ansågs inneha en dominerande ställning. Förstainstansrätten menade, att
om Hilti ansåg konkurrenternas spikar vara farliga, borde man försökt få
dem förbjudna av den nationella (brittiska) myndigheten.

I Tetra Pak II 129 menade Tetra Pak, att kopplingsförbehållet bl.a. var
motiverat med hänsyn till att företagets normer för hygien skulle kunna
upprätthållas. Uppfattningen tillbakavisades av förstainstansrätten.

I Riktlinjerna framhålls, att ett kopplingsförbehåll kan vara nödvän-
digt ”för ett tekniskt tillfredsställande utnyttjande av den licensierade
tekniken” (punkt 194). Det nämns dessutom, att ”(k)opplingsförbehåll
är sannolikt också konkurrensfrämjande om den produkt som omfattas
av kopplingsförbehåll gör det möjligt för licenstagaren att utnyttja den
licensierade tekniken effektivare”.

8.3.3.1.2 KOPPLINGSFÖRBEHÅLL SOM METOD FÖR BESPARING AV 
KONTROLLKOSTNADER AVSEENDE EFTERLEVNAD AV 
KVALITETSNORMER

Behovet av att kunna kontrollera att licenstagare eller franchisetagare
uppfyller kvalitetsnormer kan vara stort. För en licensgivare är det vik-
tigt, att varumärket kan uppfylla sin garantifunktion och att det inte för-
lorar i goodwill p.g.a. att en licenstagare fuskar. För en franchisegivare är
det givetvis på motsvarande sätt viktigt, att inte varumärkets goodwill
minskar. Här tillkommer emellertid ett särskilt behov av uniform kvali-
tet över hela franchisenätverket, eftersom affärsidén bakom franchising
bygger på att konsumenterna inte skall uppleva någon skillnad mellan de
varor och tjänster, som tillhandahålls av olika franchisetagare. Detta
behov av likformighet över hela nätverket ligger givetvis inte endast i
franchisegivarens intresse utan i hela franchisetagarkollektivets.

Franchisegivaren måste ofta samtidigt hantera en free riding-problematik.
Den enskilde franchisetagaren kan ha incitament att för egen del fuska.
Det har hävdats att det ur dennes perspektiv mycket väl skulle kunna

128  Mål T-30/89, Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR 16),
punkt 118.
129 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR II-755 (= [1997] 4 CMLR
602).



327

vara ekonomiskt rationellt att avvika från uppställda kvalitetsnormer.
Eftersom skada i goodwill slås ut över hela franchisekedjan, kan den
skada, som drabbar den enskilde franchisetagaren i det hänseendet, upp-
vägas av den ekonomiska fördel, som denne drar av att avvika från kvali-
tetsnormerna.130 I vissa fall kan den enskilde franchisetagaren räkna
med, att den genomsnittlige kunden i vilket fall inte återkommer, t.ex.
om det är fråga om ett matställe, som ligger vid en stor genomfartsled
(det är här fråga om amerikanska förhållanden).131 Ur konsumentens
synvinkel kan det dessutom vara ekonomiskt rationellt att dra negativa
slutsatser om franchisekedjan som helhet, när det visar sig att en enskild
franchisetagare presterar en dålig produkt. Konsumenten kan nämligen
dra den rimliga slutsatsen, att franchisegivarens kontroll över franchise-
tagarnas verksamhet är svag, varför det kan förväntas att även andra fran-
chisetagare tubbar på kvaliteten.132 Det har även, som ovan nämnts, häv-
dats, att franchisetagare kan tänkas avvika från kvalitetsnormer på grund
av okunskap.133 

Ett kopplingsförbehåll kan vara kostnadsbesparande för licensgivarens
eller franchisegivarens ”polisiära” verksamhet. Kontrollverksamheten kan
vara behäftad med flera problem. Ett problem består i att franchise-
givaren faktiskt inte upptäcker alla former av fusk, som kan föreligga.
Upptäcks avvikelserna från kvalitetsnormerna, har det i regel gått en tid
mellan att franchisetagaren började lägga sig under minimistandarden i
visst avseende och att det uppdagades. Franchisegivarens möjliga sank-
tion består i praktiken i att säga upp kontraktet. Om det inte skall vara
lönsamt för franchisetagaren att fuska, bör möjligheten att förlora fram-
tida inkomster överväga kortsiktiga vinster. En metod för att uppnå

130  Klein & Saft, ”The Law and Economics of Franchise Tying Contracts”, 28 J. L. &
Econ. 1985 s. 349 f., 28 Markovits, ”The Functions, Allocative Efficiency, and Legality
of Tie-Ins: a Comment” i J. L. & Econ. 1985 s. 387 ff., 394.
131  Problemet betecknas i ekonomisk litteratur som ”the superhighway problem”. Se
Klein & Saft, ”The Law and Economics of Franchise Tying Contracts”, 28 J. L. & Econ.
1985 s. 345 ff., 350.
132  A.a. s. 350 f.
133  28 Markovits, ”The Functions, Allocative Efficiency, and Legality of Tie-Ins: a Com-
ment”, 28 J. L. & Econ. 1985 s. 395. Detta är måhända mer relevant utifrån en ameri-
kansk begreppsapparat. Se vidare 3.1.2.3.
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detta är att förmå franchisetagaren att investera i sin verksamhet, t.ex.
genom att teckna leasingavtal med franchisegivaren.134 

Kopplingsförbehållet kan här vara betydelsefullt på flera sätt. Genom
att franchisetagaren åläggs att införskaffa särskilt angivna produkter istället
för att upprätthålla en specifik kvalitetsnorm vid inköp, minskar kontroll-
kostnaderna. I praktiken blir det betydligt enklare att kontrollera om
franchisetagaren fuskar, om denne är skyldig att införskaffa produkter
från viss bestämd källa, eftersom franchisegivaren t.ex. slipper kostnader för
laboratorietester m.m. Dessutom kan ett kopplingsförbehåll upplevas som
en mindre ingripande form av kontroll ur franchisetagarens synvinkel.135 

Ett alternativ till kopplingsförbehåll är att kräva, att franchisetagarna
köper in sina produkter från en viss krets av auktoriserade leverantörer.
Även här kan dock free-ridingproblem uppkomma, om dessa i sin tur får
incitament att sälja sämre produkter.136 

Inom EG-rätten har funnits en stark benägenhet att beakta intresset
av att upprätthålla kvalitet som legitimt skäl för kopplingsförbehåll vid
tillämpning av art. 81. De fall, där kopplingsförbehåll i tidigare reglering
godtogs av kvalitetsskäl, tog sikte på situationen, där licenstagaren ålades
att göra inköp hos licensgivaren (eller någon denne anvisade). Enligt
GTeknikF art. 2.1.5 godkändes kopplingsförbehåll, som var nödvändiga
antingen för ett tekniskt riktigt nyttjande av uppfinningen eller för att
säkerställa att de produkter, som licenstagaren erbjöd marknaden, sva-
rade mot licensgivarens minimikrav. Kopplingsförbehåll ansågs under
sådana omständigheter i regel inte konkurrensbegränsande över huvud
taget och behövde normalt inte beviljas undantag. Det bör dock noteras
att GTeknikF ställde krav på kopplingsförbehållets nödvändighet. Det
skulle alltså inte finnas några alternativa metoder för att upprätthålla
kvalitetskraven. Vid utarbetandet av TeknikF lades fram ett tidigare för-
slag, som inte ställde krav på att kopplingsförbehållet skulle vara nöd-
vändigt (som tidigare var fallet i PatentF och Know-howF). Istället
räckte det med att det bidrog till en tekniskt tillfredsställande exploate-
ring av licensen. Förslaget ströks dock, varvid formuleringen skärptes.137

134  Klein & Saft, ”The Law and Economics of Franchise Tying Contracts”, 28 J. L. &
Econ. 1985 s. 352.
135  A.a. s. 352 f.
136  Incitament kan tänkas uppkomma genom att leverantörerna kommer att konkurrera
om de franchisetagare som prioriterar låga priser framför kvalitet. Se a.a. s. 353 f.
137  Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 108.
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Under den period där det förelåg gruppundantag för patentlicenser,
men ej för know-howlicenser, beviljade kommissionen individuella
undantag för några know-howavtal. I såväl Rich Products/Jus-Rol138 som
Moosehead/Whitbread139 godtogs inköpsförpliktelser, som var nödvän-
diga för att slutprodukterna skulle erhålla likformig kvalitet, och i det
sistnämnda avgörandet även för att tekniken skulle kunna exploateras
tillfredsställande. Kopplingsförbehållen var inte konkurrensbegränsande
och hörde ej till de klausuler som behövde undantas.

För franchising gjordes ett grundläggande uttalande av EG-domstolen
i Pronuptia140:

By means of the control exerted by the franchisor on the selection of goods offe-
red by the franchisee the public is able to obtain goods of the same quality from
each franchisee. It may in certain cases – for instance, the distribution of fashion
articles – be impractical to lay down objective quality specifications. Because of
the large number of franchisees it may also be too expensive to ensure that such
specifications are observed. In such circumstances a provision requiring the fran-
chisee to sell only products supplied by the franchisor or by suppliers selected by
him may be considered necessary for the protection of the network’s reputation.
Such a provision may not however have the effect of preventing the franchisee
from obtaining those products from other franchisees. 

Enligt uttalandet är alltså kopplingsförbehåll inte konkurrensbegrän-
sande 1) i fall där det inte är praktiskt möjligt att sätta upp objektiva
kvalitetsnormer och 2) när det är för dyrt att försäkra sig om att kvali-
tetsnormerna efterlevs p.g.a. att det finns många franchisetagare.

I FranchiseF tilläts kopplingsförbehåll, när det ansågs praktiskt omöj-
ligt att ställa upp objektiva kvalitetsnormer (art. 3.1.b). I VertikalF är
inga kopplingsförbehåll uttryckligen förbjudna, varför de är tillåtna i
franchiseavtal, så länge avtalsparterna befinner sig under tröskelvärdet
för marknadsandelar.

I ett avgörande, Velcro/Aplix141, underkändes licenstagarens inköpsför-
pliktelse som konkurrensbegränsande trots åberopande av kvalitetsnormer.
Här var dock fråga om ett licensavtal, där det ursprungliga patentets

138 Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol), [1988] OJ L69/21
(= [1988] 4 CMLR 527).
139 Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moosehead/Whitbread),
[1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
140 Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, [1986] ECR 353
(= [1986] 1 CMLR 414).
141 Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR 157).
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giltighetstid löpt ut. I princip kunde numera inköp ske från annan än
patenthavaren.

Enligt Riktlinjerna till TeknikF kan kopplingsförbehåll ”medföra
effektivitetsvinster… om den produkt som omfattas av kopplingsförbe-
hållet är nödvändig… för att garantera att produktionen under licensen
motsvarar de kvalitetskrav som licensgivaren och andra licenstagare upp-
fyller” (punkt 194).

I amerikansk rätt fordras, att ett kopplingsförbehåll inte kan motiveras
av affärsmässiga skäl (business justifications) för att per se-förbudet skall
vara tillämpligt. I International Salt142 åberopades kvalitetsskäl som
motiv för kopplingsförbehållet, vilket underkändes, eftersom det räckte
med att specificera krav på saltets sammansättning. I Jefferson Parish143

nämndes kvalitetsskäl som möjligt skäl för att koppling skulle anses legi-
timt. I Supreme Court’s avgörande har dock aldrig kvalitetsskäl kommit
att få någon avgörande betydelse, däremot har det med framgång åbero-
pats i underrätterna.144

8.3.3.1.3 KOPPLINGSFÖRBEHÅLL RIKTAT MOT TREDJE MAN FÖR ATT 
UPPRÄTTHÅLLA GOODWILL

I en rad rättsfall har intresset att upprätthålla produktens goodwill åbe-
ropats som motivering för kopplingsförbehåll. Om komplexa produkter
arbetar tillsammans med andra komplexa produkter, kan det skada för-
säljning, om det uppstår problem och köparen inte förstår var felet finns.
Under sådana omständigheter kan det vara rationellt att koppla produk-
terna.145

I EG-domstolens avgörande Windsurfing146 hade licenstagaren ålagts att
koppla den patenterade riggen till bestämd surfingbräda vid försäljning

142 International Salt Co, Inc., v. United States, 332 U.S. 392 (1947).
143 Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 406 U.S. 2 (1984).
144 Se t.ex. Principe v. McDonald’s Corp., 631 F.2d 303 (4th Cir. 1980), cert. denied, 451
U.S. 970 (1981). Se även Ross, Principles of Antitrust Law s. 297 f.
145 Lind & Muysert, ”Innovation and Competition Policy: Challenges for the New Mil-
lenium”, 24 E.C.L.R. 2003 s. 90, Bishop & Walker, The Economics of EC Competion
Law s. 214, som dock gör reservationen att ”this justification for bundling is not always
plausible.” För kritik av motiveringen att koppla produkter för att skydda good-will, se
Iacobucci, ”Tying as Quality Control: A Legal and Economic Analysis”, Law and Econo-
mics Research Paper No. 01–09, University of Toronto (tillgänglig vid http://
papers.ssrn.com/abstract=293602).
146 Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611 (= [1986] 3 CMLR
489).
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till tredje man (konsumenterna). Avtalet avsåg att omöjliggöra köp av
endast rigg. Windsurfing åberopade kvalitetshänsyn som motiv bakom
kopplingen och hänvisade till licensgivares skadesståndssansvar enligt
Kaliforniens lagstiftning. EG-domstolen menade, att ett sådant eventu-
ellt skadeståndsansvar var irrelevant ur EG-rättslig synvinkel, och under-
kände kopplingsförbehållet. Kopplingen sågs som ett led i en uppdel-
ning av kunder mellan olika licenstagare, där varje licenstagare skulle
sälja en särskild brädmodell. Själva problemet rörande kopplingsförbe-
hållet skall därför inte ses som den centrala frågeställningen i fallet.147

Det kan emellertid noteras, att kopplingen inte kunnat förbjudas, om
Windsurfing själv marknadsfört samtliga brädor istället för att utnyttja
sig av licenstagare.148

Ett kopplingsförbehåll riktat mot tredje man torde vara svårt att för-
svara med framgång vid tillämpning av art. 82 med hänsyn till EG-dom-
stolens ovan nämnda utslag i Hilti149 och Tetra Pak II150.

I Riktlinjerna till TeknikF påpekas, att ”(o)m licenstagarna använder
licensgivarens varumärke eller om det i övrigt är uppenbart för konsu-
menterna att det finns en koppling mellan licensgivaren och den pro-
dukt som innehåller den licensierade tekniken, har licensgivaren ett
berättigat intresse av att se till att den inte äventyrar värdet på licensgiva-
rens teknik eller dennes rykte som ekonomisk aktör. Om konsumen-
terna vet att licenstagarna (och licensgivaren) producerar på grundval av
samma teknik, är det dessutom osannolikt att licenstagarna skulle vara
villiga att ta en licens om inte alla utnyttjade tekniken på ett tekniskt till-
fredsställande sätt” (punkt 194).

8.3.3.2 Alternativ metod att erhålla royalty, meterprissättning
Möjligheten att utnyttja kopplingsförbehåll som metod för att erhålla
royalty har framförts i den ekonomiska litteraturen, ursprungligen

147 För en närmare analys av Windsurfing, se avsnitt 8.2.1.2.
148 Koppling mot konsument kan inte angripas enligt art. 81, och när det gäller en så
sammanlänkad produkt som en vindsurfingbräda täcks försäljning inte av ordalydelsen
enligt art. 82 där koppling exemplifieras som missbruk (även en teknisk koppling som
inte täcks av fördragstexten kan dock under vissa omständigheter angripas enligt art. 82,
se Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR II-755 [1997] 4 CMLR 602).
149 Hilti AG v. Commission, [1991] ECR II-1439 (= [1992] 4 CMLR 16), punkt 118.
150 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak II), [1994] ECR II-755 [1997] 4 CMLR 602).
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genom Chicagoskolans kritik av leverageteorin. Kopplingsförbehåll kan
enligt detta synsätt betraktas som en form av meterprissättning.151

Meterprissättning innebär, att den som utnyttjar en maskin får betala för
varje tillfälle och att det finns en mätare som registrerar hur mycket
maskinen används. Om användaren tillverkar produkter med hjälp av
maskinen, kan ägaren på detta sätt få ett mått på vad som tillverkas och
säljs, när royalty skall debiteras. Tanken är att ett kopplingsförbehåll
skall kunna fungera på motsvarande sätt. Om en licenstagare är skyldig
att köpa de varor som används för produktion hos licensgivaren, kan
detta få motsvarande effekter som om royaltybetalning erfordrades med
meterprissättning som grund. Meterprissättning fungerar alltså som en
form av prisdiskriminering mellan kunder, som är olika mycket benägna
att använda den sålda produkten, så att låganvändarna betalar mindre
och de mer intensiva användarna betalar mer. Prisdiskrimineringen
behöver inte nödvändigtvis leda till negativa effekter utan kan mycket
väl höja effektiviteten. Genom att en bredare efterfrågan tillgodoses kan
konsumentnyttan öka.152

Meterprissättning i form av kopplingsförbehåll har inte godtagits
inom EG-rätten. I avgörandet Vaessen/Morris153 torde licensgivarens
motiv bakom kopplingsförbehållet ha varit att få betalt för sina patent
med hjälp av meterprissättning. Licenstagarna fick utnyttja tekniken för
att dra över korvskinn gratis, mot att de i gengäld åtog sig att köpa korv-
skinnen från licensgivaren. Kommissionens avgörande har kritiserats.
Lidgard menar, att kommissionen gav uttryck för en formalistisk attityd
i sin bedömning. Moris kunde nämligen ha uppnått samma resultat
genom att ta ut höga royalty för patentet och istället levererat korvskin-
nen gratis, utan att det skulle kunna ha föranlett något ingripande.154 En

151  Bowman, ”Tying Arrangements and the Leverage Problem”, 67 Yale L.J. 1957
s. 23 ff., Burstein, ”A Theory of Full-Line Forcing”, 55 Nw. U. L. Rev. 1960 s. 611 ff.,
613 ff., Markovits i följande ariklar: ”Tie-Ins, Reciprocity and the Leverage Theory”, 76
Yale L.J. 1967 s. 1397 ff., ”Tie-Ins, Leverage and the American Antitrust Laws”, 80 Yale
L.J. 1970 s. 195 ff., ”Tie-Ins and Reciprocity: A Functional, Legal, and Policy Analysis”,
58 Tex. L. Rev. 1980 s. 1363 ff., ”The Functions, Allocative Efficiency, and Legality of
Tie-Ins: a Comment”, 28 J. L. & Econ. 1985 s. 387 ff., 393 f.
152  För ett utarbetat exempel på detta se Bishop & Walker, The Economics of EC Com-
petition Law s. 212, med vidare hänvisning.
153  Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
154  Lidgard, Licensavtal i EU s. 200 f.
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konsekvens av avgörandet förefaller vara att EG-domstolen i varje fall
inte hittills godtagit alternativa former av royaltybetalning genom kopp-
lingsförbehåll.

I ett annat avgörande, Velcro/Aplix,155 har dock kommissionen fört ett
resonemang, som skulle kunna antyda att kopplingsförbehåll möjligtvis
kunde utgöra en legitim metod att ta ut royaltyersättning. I avgörandet
ansågs ett åläggande att göra inköp av utrustning från patenthavaren
som konkurrensbegränsande. Detta motiverades med att motsvarande
utrustning (åtminstone i princip) varit tillgänglig hos konkurrenter
sedan 1977, d.v.s. det år då patentets giltighet löpte ut, varför kopplings-
förbehållet inte var nödvändigt för att tillförsäkra tekniskt godtagbart
utnyttjande av uppfinningen. Kommissionen tillade, att efter detta datum

there is no justification by way of legitimate recompense to Jakob Mueller for the
effort of developing the equipment necessary to exploit the invention, as Jakob
Mueller was able to obtain such recompense from supplying Aplix and other
licensees up to that date.

Av uttalandet följer, att åtminstone innan patentet löpt ut kunde kopp-
lingsförbehållet utgöra en metod för patentinnehavaren att erhålla ersätt-
ning för sina ansträngningar. Det går dock inte att dra några mer långt-
gående slutsatser vilken tyngd dessa skäl skulle kunna ges i ett annat fall.

Generellt sett föreligger det svårigheter att peka på när meterprissättning
varit avgörande motiv för utformningen av ett kopplingsförbehåll. Ett
exempel på detta utgör de amerikanska avgörandena International Salt156

respektive Northern Pacific.157 Kritik, som riktats mot domstolens avgö-
rande, har gjort gällande, att meterprissättning skulle varit ett avgörande
motiv,158 vilket sedan tillbakavisats vid närmare analys av dessa fall.159

8.4 Analys och slutsatser
Att ett kopplingsförbehåll inte ur ett ekonomiskt perspektiv kan anses
skadligt, oavsett hur marknaden ser ut, tycks vara en ofrånkomlig slut-

155 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
156 International Salt Co, Inc., v. United States, 332 U.S. 392 (1947).
157 Northern Pacific Railway Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958).
158 Burstein, ”A Theory of Full-Line Forcing”, 55 Nw. U. L. Rev. 1960 s. 611 ff.
159 Peterman, ”The International Salt Case”, 22 J. L. & Econ. 1979 s. 351 ff., 
Cummings & Ruther ”The Northern Pacific Case”, 22 J. L. & Econ. 1979 s. 329 ff.
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sats vid beaktande av den ekonomiskt inriktade debatten om hur kopp-
lingsförbehållet bör regleras. Post-Chicagos invändningar mot Chicago-
skolans uppfattning, att kopplingsförbehåll generellt sett bör tillåtas,
grundas på en marknadsanalys, och ingen bestrider, att ett kopplingsför-
behåll saknar konkurrensbegränsande effekter, om marknaderna för de
båda produkterna är konkurrensmässiga.

I amerikansk rätt utgör kravet på marknadsmakt ett centralt kriterium
för att ett kopplingsförbehåll skall kunna förbjudas per se. Detta gäller
såväl inom den antitrusträttsliga regleringen som den immaterialrättsliga
misuse-doktrinen. Kravet på marknadsmakt har utvecklats i rättspraxis,
som kan antas vara influerad av Chicagoskolan.

EG-rätten har utvecklats mot ett alltmer ekonomiskt synsätt och när-
mande till den amerikanska rätten. Inom EG-rätten har kopplingsförbe-
håll tidigare ansetts olagliga såväl enligt art. 81 EGF som art. 82. Art. 81
ställer inga krav på marknadsmakt, varför kopplingsförbehållet kunde
anses konkurrensbegränsande i ett avgörande som Vaessen/Moris, där
patentlicensgivaren var ett litet företag, som genom en snäv marknadsde-
finition kom att falla utanför de minimis-regeln. I senare gruppundantag
från kommissionen har kopplingsförbehållens konkurrensbegränsande
betydelse alltmer tonats ned. I PatentF angavs kopplingsförbehållet vara
förbjudet, därför att det ”ger licensgivaren en oskälig konkurrensfördel”
(ingressen punkt 24), och på samma sätt motiverades förbudet i Know-
howF (ingressen punkt 17). I GTeknikF var inte längre kopplingsförbe-
håll, som inte kunde försvaras utifrån kvalitetshänsyn, uppförda på den
svarta listan, utan omfattades istället av invändningsförfarandet till kom-
missionen. Genom införandet av VertikalF kom kopplingsförbehåll inte
att omnämnas som konkurrensbegränsande klausul och blev därför tillå-
tet för t.ex. franchising, så länge avtalsparternas marknadsandelar inte
passerat tröskelvärdet. Samma reglering följde i TeknikF, och det krävs
därför marknadsmakt för att koppling över huvud taget skall kunna för-
bjudas som konkurrensbegränsande vid en individuell prövning.

Vid tillämpning av art. 82 utgör dominerande ställning ett nödvän-
digt rekvisit för att visst beteende skall vara förbjudet. Viss fara kan dock
finnas för att den relevanta marknaden definieras för snävt, så att ett
företag som utifrån en ekonomisk bedömning inte borde anses inneha
marknadsmakt träffas av förbudet. Det kan t.ex. diskuteras om så skedde
i Hilti, som särskilt aktualiserade eftermarknadsproblematiken. Det
finns emellertid en samsyn mellan EG-rätt och amerikansk rätt att efter-
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marknader är legitima föremål för konkurrensrättsliga ingripanden, vil-
ket uttalades av den amerikanska Supreme Court i Eastman Kodak.

När det gäller synen på vad den konkurrensbegränsande effekten
består i, finns vissa skillnader mellan EG-rätten och den amerikanska
rätten. I den amerikanska rätten har fokuserats på monopolistens möjlig-
het att utöka sin marknadsmakt till andra marknader. Tankegången är
omtvistad i den ekonomiska debatten och har bemötts med skarp kritik
från Chicagoskolan, medan senare konkurrensrättsliga argument, som
lagts fram inom post-Chicago, gör gällande att detta är möjligt, i varje
fall under vissa betingelser.

Inom EG-rätten var tidigare den ekonomiskt grundande argumenta-
tionen för att det föreligger en konkurrensbegränsning svag vid tillämp-
ning av art. 81. Detta torde vara en logisk konsekvens av att det inte var
nödvändigt att påvisa någon marknadsmakt för att kopplingsförbehållet
skulle anses otillåtet. I Vaessen/Moris hänvisade kommissionen främst till
att klausulen berövade motparten dennes ekonomiska frihet, ”business
freedom”, vid val av leverantörer. Uttalandet anknyter till freedom of
action-doktrinen, enligt vilken avtal är konkurrensbegränsande, då
avtalspart avhänds sin ekonomiska frihet, oavsett vilka effekter detta får
på marknaden och prisbildningsmekanismen. Kommissionen betraktade
även kopplingsförbehållet som en metod att på ett otillåtet sätt utvidga
patentet ifråga, vilket har sin motsvarighet i tankegångarna bakom misu-
sedoktrinen. Slutligen talades om att klausulen skulle ha ”appreciable
effects” på den särskilda marknad, som utgjordes av den specifika kor-
ven. Även i Velcro/Aplix hänvisade kommissionen till att kopplingsförbe-
hållet införde en begränsning i den ekonomiska friheten, nämligen i
licenstagarens frihet att välja leverantör. Vad som var särskilt problema-
tiskt enligt kommissionen var här att avtalet fungerade som en tidsmäs-
sig förlängning av gamla patent, och kopplingsförbehållet angavs
numera fungera som ”a brake on allocation of resources within the com-
mon market.”

I argumentationen inom post-Chicago läggs tonvikt vid möjligheten
att utvidga marknadsmakt med hjälp av exkluderande praxis. Vid till-
lämpningen av art. 82 EGF är likaså kopplingsförbehållets exkluderande
verkan i fokus, i avgöranden som Hilti och Tetra Pak. I Riktlinjerna till
TeknikF pekas också på kopplingsförbehållets exkluderande effekter. Det
hävdas dock mer försiktigt, att kopplingsförbehållet kan utnyttjas för att
avtalspart skall kunna bibehålla sin marknadsstyrka (punkt 193).
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Vad beträffar affärsmässiga skäl bakom kopplingsförbehållet har i EG-
rätten vid tillämpningen av art. 81 relativt tidigt tillåtits kopplingsförbe-
håll som varit motiverade med att garantera teknisk funktion eller med
att kontrollera kvalitetsnormer. EG-domstolen har även godtagit pack-
age licensing för att minska administrativa kostnader i Tournier. När det
istället är fråga om missbruk av dominerande ställning enligt art. 82 har
hittillls ingen argumentation rörande skydd av kvalitet godtagits. Även
intressen som säkerhet för liv och hälsa har ansetts irrelevanta som för-
svar, i varje fall så länge nationella myndigheter övervakar produktsäker-
heten och det går att vända sig till dessa (Hilti), och likaså har hygien-
standard underkänts (Tetra Pak II). Det är oklart i vilken utsträckning
kvalitetshänsyn går att åberopa, om fara finns för att ett förfarande utgör
missbruk av dominerande ställning.160

Slutsatsen är att EG-rätten, liksom på ett redan tidigare stadium den
amerikanska rätten, utvecklats mot att i allt större utsträckning beakta
ekonomiska realiteter vid utformningen av den konkurrensrättsliga reg-
leringen av kopplingsförbehåll. I amerikansk rätt utgör marknadsmakt
ett nödvändigt kriterium för per se-förbud, och inom EG-rätten krävs,
att tröskelvärdena för marknadsandelar passerats, för att kopplingsförbe-
hållet skall kunna anses konkurrensbegränsande enligt art. 81 och inte
erhålla generellt undantag. När marknadströsklarna passerats, sker analys
med ekonomiska hänsynstaganden enligt Riktlinjerna.

160  Turnbull, ”Barriers to Entry, Article 86 and the Abuse of a Dominant Position: An
Economic Critique of European Community Competition Law”, 17 E.C.L.R. 1996
s. 96 ff.
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9. Grant back-klausuler

9.1 Olika former av grant back
Föreligger en grant back-klausul, åtar sig licenstagaren att till licensgiva-
ren antingen upplåta eller överlåta rättigheter till förbättringar, som
gjorts, som anknyter till avtalsobjektet. Grant back-klausulen kan utfor-
mas på en rad varierande sätt.1

En grant back-klausul kan påbjuda antingen exklusivt eller icke-exklu-
sivt utbyte. Är det fråga om exklusivt utbyte, åläggs licenstagaren att i
viss utsträckning avstå från sin egen rätt till förbättringar vid upplåtelsen
till licensgivaren. Är klausulen exklusiv får nämligen inte licenstagaren
överlåta rättigheter till egna förbättringar till någon annan. Beroende på
hur ingripande exklusiviteten är, kan licenstagaren ha kvar eller inte ha
kvar sin egen rätt att utnyttja förbättringen. Är det däremot endast icke-
exklusivt utbyte som påfordras, är licenstagaren skyldig att på sin höjd
upplåta rättigheter till sina förbättringar utan att för den skull avhända
sig sin egen rätt. En mer ingripande variant än ovan nämnda avtal är, när
en ren överlåtelse av förbättringen sker till licensgivaren. Det kan också
noteras, att grant back-klausulen kan vara formulerad som en optionsrätt
till licens eller överlåtelse.

I licensavtalet har parterna nytta av att definiera vad som menas med
den förbättring, som skall licensieras tillbaka. Förbättringar kan definie-
ras som alla slags förändringar, som förbättrar produktens förmåga,
minskar olika kostnader hänförliga till material, produktion etc, utökar
produktens livslängd, utökar dess tekniska applikationer eller möjlighe-
ten att sälja den osv.2 Förbättringar kan omfatta både förbättringar, som

1  Se t.ex. Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i ABA
Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 63.
2  Se Milgrim, On Licensing § 17.02, Pehrson, ”Grant back- och andra förbättringsklau-
suler i licensavtal”, Fskr. t. Karnell s. 553 ff., 556 f.
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licenstagaren själv gjort genom egna ansträngningar, och förbättringar i
form av kunskap, som kommit licenstagaren till del från andra. I sist-
nämnda fallet kan det finnas legala hinder i nationell lagstiftning mot att
upplåta förbättringen till licensgivaren.3 Förbättringar kan vidare delas
upp i olika typer, med möjlighet för parterna att göra olika bestämmelser
beroende på vad för slags förbättring det är fråga om. En distinktion kan
exempelvis göras mellan patenterbara och icke patenterbara förbättringar.
Det är också möjligt att särskilt skilja ut s.k. technical break throughs, d.v.s.
förbättringar, som är särskilt viktiga, därför att de innebär ett stort tekniskt
framsteg eller förväntas bli mycket ekonomiskt betydelsefulla.4

Omfattningen kan vara smalt definierad för preciserade förbättringar
till licensgivarens licensierade patent eller kan vara bred och relatera till
ett större område för licensgivarens patent.

Tidsperioden under vilken licenstagarens förbättringar omfattas av
klausulen kan vara begränsad eller obegränsad.

Om licenstagaren har rätt att utnyttja sin förbättring kan det variera,
huruvida denne är skyldig att betala royalty till licensgivaren eller ej, och
motsvarande gäller licensgivarens skyldighet att betala royalty för de
erhållna förbättringarna. Royaltynivåerna kan vara olika för patentet res-
pektive förbättringen.

Rätten att bevilja underlicenser för förbättringarna kan variera för såväl
licensgivare som licenstagare.

3  Olika begränsningar i licenstagarens rätt att upplåta förbättringen vidare kan föreligga,
om kunskapen skyddas som någon annans företagshemlighet eller när anställds rätt
under vissa omständigheter särskilt skyddas. Se Pehrson, ”Grant back- och andra förbätt-
ringsklausuler i licensavtal”, Fskr. t. Karnell s. 553 ff., 557 f. En särskild fråga är om
nationell lagstiftning här kan komma på kollisionskurs med EG-rätten, om grant back-
klausuler, som tillåts enligt gällande gruppundantagsförordning, inte kan tillämpas full-
ständigt. Så torde dock inte vara fallet, eftersom de nationella begränsningarna primärt
definierar (i vårt exempel) licenstagarens egen rätt, medan TeknikF avser åligganden för
licenstagaren att avstå från sin rätt i förhållande till licensgivaren.
4  Pehrson, ”Grant back- och andra förbättringsklausuler i licensavtal”, Fskr. t. Karnell
s. 553 ff., 559 f.



339

9.2 Konkurrensrättslig reglering

9.2.1 EG-rätt

9.2.1.1 Kommissionens avgöranden
Grant back-klausuler har tidigt bedömts i några avgöranden från kom-
missionen.5 I Raymond/Nagoya6 hade parterna avtalat om att licenstaga-
ren skulle upplåta ickeexlusiva licenser till sina förbättringar till licens-
givaren, när dessa var patenterade. Grant back skulle omfatta dels för-
bättringar, som byggde på den licensierade tekniken, dels andra
förbättringar. Förbättringar, som byggde på den licensierade tekniken
men inte patenterats, skulle däremot överlåtas med äganderätt till licens-
givaren. Sedan parterna ändrat grant back-klausulen, så att bestämmel-
sen om att viss teknik skulle överlåtas tagits bort, ansågs klausulen inte
vara konkurrensbegränsande enligt art. 81.1. I Davidson Rubber7 ansågs
heller inte ickeexklusiv grant back begränsa konkurrensen.

I Kabelmetal 8 hade parterna dels avtalat om att rätten till vidare-
utveckling av teknik, som åstadkommits gemensamt av licensgivaren och
licenstagaren, skulle överlåtas till licensgivaren, dels att licenstagaren
skulle upplåta ickeexklusiva rättigheter till egna förbättringar av tekni-
ken, varefter licensgivaren hade rätt att upplåta dessa vidare till andra
(framtida) licenstagare. Den ickeexklusiva grant back-klausulen ansågs
inte vara konkurrensbegränsande med hänsyn till rådande marknadsför-
hållanden (det fanns bara en licenstagare). Överlåtelseavtalet blev par-
terna däremot tvungna att stryka.

I kommissionens avgörande Royon/Meilland 9 ansågs en grant back-
klausul vara konkurrensbegränsande. Villkoren för att bevilja undantag
ansågs heller inte uppfyllda. Eftersom licensavtalet avsåg en växt-

5 Som exempel på förbjuden grant back vid korslicensiering av patent och avtal om joint
venture, kan nämnas Bayer AG and Gist Brocades NV, [1976] 1 CMLR D98 (grant
back omfattade såväl förbättringar av licens som utveckling av oberoende teknik).
6 Beslut 73/238/EEC, Raymond & Co. and Nagoya Rubber Co. Ltd, [1972] JO L143/39
(= [1972] CMLR D45).
7 Beslut 72/237/EEC, Davidson Rubber Co. [1972] JO L143/31 (= [1972] CMLR
D52).
8 Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG & Les Etablissements Luchaire SA, beslut 74/
494/EEC, [1975] OJ L222/34 (= [1975] 2 CMLR D40).
9 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).
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förädlingsrätt, föll det utanför dåvarande närmast relevanta gruppundan-
tag (art. 5.4 PatentF).

I avgörandet Royon/Meilland10 innehade företaget Universal Rose Selection-
Meilland (Meilland) en rad växtförädlingsrättigheter för rosor. Meilland var sedan
30 år en av de ledande producenterna av rosor i världen. I Frankrike exploaterades
rättigheterna, genom att herr och fru Richardier erhöll en exklusiv licens för
Frankrike. Dessa hade genom denna exklusiv rätt att producera och sälja för-
ädlade rosor i Frankrike och kunde även välja att utnyttja rättigheterna genom att
bevilja underlicenser.

1971 beviljades herr Royon en fransk underlicens av familjen Richardier med
samtycke av Meilland. Generellt sett föreskrev Meilland eller deras agenter i
licensavtalen, att licenstagarna var skyldiga att informera licensgivaren om even-
tuella mutationer av de upplåtna rosorna. Önskade licenstagaren att sälja eller
upplåta den nya växtförädlingsrätten, skulle licensgivaren ha förköpsrätt. En
sådan grant back-klausul förekom även i licensavtalet med Royon.

Royon lyckades utveckla flera variationer av en rossort, som han erhållit genom
licensavtalet. För en av dem erhöll han en skyddad växtförädlingsrätt. Meilland
ville tillämpa grant back-klausulen och erbjöd Royon 15 % av bruttoinkomst på
framtida royalties, mot att Royon överlät rättigheten till Meilland. Royon var
missnöjd med förslaget och ville expoatera rättigheten själv. Efter en tids förhand-
lande kom Royon att underteckna ett kontrakt på väsentligen de villkor, som
föreslagits i Meillands ursprungliga anbud.11 Sedan hans överlåtna växtförädlings-
rätt visat sig vara framgångsrik, klagade han 1981 hos kommissionen och gjorde
gällande, att den tillämpade grant back-klausulen stred mot EG-rättens konkur-
rensregler.

Kommissionen menade, att den omtvistade grant back-klausulen var
konkurrensbegränsande genom att den eliminerade licenstagaren som
möjlig konkurrent. Kommissionen tog även ställning till en icke
angrepps-klausul, som också den ansågs konkurrensbegränsande. Slut-
satsen blev, att klausulerna hade en beaktansvärd effekt på den berörda
produktmarknaden ifråga inom EG-området. Det underströks, att en
enda växtförädlingsrätt skulle kunna leda till en dominerande marknads-
ställning. Den samlade effekten av alla grant back-klausuler i de många
licensavtalen ansågs kunna resultera i starka ekonomiska effekter. Restrik-
tionerna ledde till, att rätten till alla variationer, som skapats av hundratals
licenstagare, skulle koncentreras till licensgivaren. Grant back-klausulen

10 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).
11 Royon fick nöja sig med 15 % av bruttoinkomsten på royalties. Hans läge var emeller-
tid på vissa punkter fördelaktigare, genom att han bl.a. fick rätt att själv fritt exploatera
växtförädlingsrätten i Ungern och Marocko.
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påverkade Royons rättigheter inte endast i Frankrike utan inom hela EG.
Den kom att eliminera licenstagarna som oberoende säljare av nya växt-
variationer inom hela världen och i synnerhet inom EG-området. Grant
back-klausulen var av ett starkt ingripande slag i förhållandet till licens-
tagaren, varför ”(t)he only practical result of the clause is that… it also at
the same time diminishes the licensee’s interest in the qualities of the
mutations he might observe.” Klausulen ansågs alltså förstöra licenstaga-
rens incitament till eventuella förbättringar. Slutligen menade kommissio-
nen, att undantag enligt art. 81.3 EGF inte kunde beviljas. Att växtför-
ädlingsrätten skulle exploateras inom det större nätverket ansågs leda till
att nödvändiga resurser för att investera i rättigheten skulle bli sämre
allokerade, än om Royon själv fick satsa på sin produkt. 

I Velcro/Aplix12 ansågs likaså en grant back-klausul konkurrensbegrän-
sande. Här synes det ha varit av avgörande betydelse, att klausulen
omfattade rätt till förbättringar avseende patent vars giltighetstid löpt ut.

Kommissionen har dock även i en rad fall godkänt grant back-klausu-
ler.

I Delta Chemie13 förelåg ett know-howavtal med skyldighet för licens-
tagaren att meddela förbättringar avseende tillverkning eller marknads-
föring av produkten. Bestämmelsen ansågs motiverad med hänsyn till
licensgivarens intresse av att kontrollera, att alla produkter höll jämn
kvalitet, eftersom de marknadsfördes under dennes namn och varu-
märken. Klausulen ansågs inte vara konkurrensbegränsande eftersom
fyra kriterier var uppfyllda. 1) Skyldigheten att meddela förbättringar
gällde reciprokt även för licensgivaren, 2) licenstagaren kunde meddela
sin egen information till tredje man, så länge licensgivarens know-how
inte röjdes (icke-exklusivitet) och 3) licenstagaren var fri att själv utnyttja
sina förbättringar efter avtalstidens utgång, förutsatt att det inte utgjorde
intrång i licensgivarens know-how. På initiativ av kommissionen hade
slutligen parterna avtalat att 4) licensgivaren inte skulle ha någon rätt
avseende licenstagarens förbättringar efter avtalstidens utgång.

Likaså ansågs en grant back-klausul inte heller vara konkurrensbe-
gränsande i Boussois/Interpane.14 Motsvarande kriterier var uppfyllda som

12 Beslut 85/410/EEC, Velcro SA v. Aplix SA, [1985] OJ L233/22 (= [1989] 4 CMLR
157).
13 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
14 Beslut 87/123/EEC, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR 124).
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i Delta Chemie. Klausulen var reciprok, icke-exklusiv och rätten till för-
bättringar upphörde samtidigt som licensavtalet. Det sistnämnda var
enligt kommissionen viktigt, för utan den bestämmelsen skulle parterna
vara ”unable to renegotiate the contract freely and on equal terms.” Slut-
ligen lades även vikt vid att betalningen för eventuella förbättringar ej
var oskälig (inequitable).

I avgörandet Rich Products/Jus-Rol15 kom kommissionen till motsva-
rande slutsats. Grant back-klausulen var tillåten och uppfyllde kriterierna
på reciprocitet och icke-exklusivitet, samtidigt som rätten till förbättring-
arna upphörde med licensavtalets utgång.

9.2.1.2 Regler i gruppundantagsförordningar
I gruppundantaget görs en central skillnad mellan om grant back-klau-
sulen kräver icke-exklusiva licenser till förbättringar, eller om det förelig-
ger krav på exklusiva licenser eller överlåtelser. Om licenstagaren åläggs
icke-exklusiv grant back, är detta generellt tillåtet. Klausulen omnämns
inte som problematisk och det finns heller inga anvisningar i Riktlinjerna
för det fall, att tröskelvärdena skulle passeras. Icke-exklusiv grant back
förefaller därmed inte över huvud taget att betraktas som konkurrens-
begränsande.

Om däremot grant back-klausulen innehåller krav på exklusiva rättig-
heter (art. 5.1.a) eller överlåtelser (art. 5.1.b), måste en individuell pröv-
ning göras, förutsatt att det är fråga om särskiljbara förbättringar eller nya
tillämpningar. Kan förbättringarna inte skiljas från den licensierade tek-
niken, torde det därmed stå parterna fritt att utforma grant back-
bestämmelsen hur de önskar, så länge den nya licensen inte kommer att
innefatta någon bestämmelse, som i sig strider mot konkurrensrätten i
övrigt.16 Med särskiljbarhet förstås att ”(e)n förbättring… kan utnyttjas
utan att man gör intrång på den licensierade tekniken” (Riktlinjer punkt
109). Exklusiv grant back avseende icke särskiljbar förbättring anses inte
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1, ”eftersom licenstagaren inte kan
utnyttja icke särskiljbara förbättringar utan licensgivarens tillstånd”
(Riktlinjer punkt 109).

Regleringen i den nuvarande TeknikF svarar i viss utsträckning mot
reglerna i tidigare gruppundantag. En likhet i förhållande till GTeknikF

15 Beslut 88/143/EEC (Rich Products/Jus-Rol), Jus-Rol Ltd & Rich Products Corp.,
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
16 Se även Lidgard, Licensavtal i EU s. 205 (avser GTeknikF).
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är, att icke-exklusiv grant back samt alla former av grant back, som avser
icke särskiljbara förbättringar, tillåts. En skillnad består i att exklusiva
rättigheter eller överlåtelse av rättigheter till särskiljbara förbättringar kan
tilllåtas efter individuell prövning enligt TeknikF. I tidigare gruppundan-
tag var motsvarande avtalsbestämmelser generellt förbjudna och det har
under tillkomsten av de olika gruppundantagen även i övrigt skett en
utveckling med olika förändringar.17

Vid individuell prövning av grant back-klausuler skall beaktas både
konkurrensbefrämjande och konkurrensbegränsande effekter. Bestämmel-
sen kan på olika sätt främja innovation och teknikspridning (Riktlinjer
punkt 109). Den största risken ur konkurrenshänseende är dock, att
innovationen hämmas, genom att licenstagarens incitament att utveckla
tekniken förstörs (Riktlinjer punkt 109–111).

När parterna har stora marknadsandelar, blir ett avtal, som ger par-
terna rätt att utnyttja varandras framtida förbättringar, särskilt proble-
matisk. Har båda parterna marknadsstyrka, kan avtalet förhindra, att
någon av parterna erhåller konkurrensmässigt övertag, vilket minskar
incitamentet till innovation. I vissa fall kan dock syftet med avtalet endast
vara, att garantera parterna att deras respektive skyddade teknologier inte
blockerar den egna självständiga teknikutvecklingen (se Riktlinjer punkt
208).

9.2.2 Amerikansk rätt
Grant back-klausulen har en lång historia i den amerikanska rätten. Den
omnämns för första gången i ett rättsfall från 1885,18 alltså före Sherman
Act (1890). Någon antitrusträttslig prövning blev dock inte aktuell för-
rän 1927, då en delstatsdomstol i Texas ansåg, att en grant back-klausul
var förenlig med förbudet i Sherman Act.19 Det första federala avgöran-

17 Enligt PatentF art. 2.10 var icke-exklusiv grant back tillåten, samtidigt som det var
förbjudet att avtala om överlåtelse av förbättringar, art. 3.8. I Know-howF tilläts icke-
exklusiv grant back, förutsatt att licenstagaren var oförhindrad att använda tekniken
under och efter avtalstiden och att licensgivaren var förpliktad att upplåta rätt (exklusiv
eller icke exklusiv) till sina förbättringar på icke särskiljbar teknik. Enligt GTeknikF
art. 2.1.4 var det tillåtet med grant back, som var icke exklusiv och/eller omfattade icke
särskiljbara förbättringar. Däremot var det generellt förbjudet att avtala om överlåtelse av
förbättringar, art. 3.6.
18 Bunker v. Stevens, 26 Fed. 245 (C.C.N.J. 1885).
19 American Refining Co. v. Gasoline Products Co., 294 S.W. 967 (Tex. Civ. App.
1927).
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det som berörde grant back är från 1934, Allbreight-Nell Co. v. Stanley
Hiller Co.,20 där ett patentlicensavtal innehöll en grant back-klausul.
Klausulen ansågs utan större diskussion vara laglig och inga
antitrusträttsliga problem väcktes. I Hartford-Empire Co. v. United States21

(1945) aktualiserades för första gången grant back i ett antitrusträttsligt
avgörande av Supreme Court. Grant back förelåg i ett övergripande upp-
lägg, där parterna försökte begränsa konkurrensen och upprätthålla pri-
serna. Licenserna ifråga ansågs som helhet olagliga, utan att grant back-
klausulen särskilt prövades.22

Det centrala avgörandet från Supreme Court, avseende den antitrust-
rättsliga behandlingen av grant back, kom två år senare genom det s.k.
transwrapavgörandet, Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith
Co. (1947).23

En licensgivare, Transparent-Wrap Mach. Corp., innehade patent på en maskin
med varumärket ”Transwrap”. Maskinen tillverkade genomskinliga förpack-
ningar, samtidigt som den fyllde dem med exempelvis karameller och därefter
förseglade förpackningen. Licenstagaren Stokes & Smith Co. förvärvade Trans-
wrapföretaget i USA, Canada och Mexico, samt erhöll en exklusiv licens för att
tillverka och sälja Transwrapmaskinen med varumärket. Licensen omfattade såväl
föreliggande som eventuella framtida patent till transwrapmaskinen. Licenstaga-
ren åtog sig i sin tur att överlåta eventuella patenträttigheter till förbättringar till
licensgivaren. I underrätten menade man, att grant back-klausulen var att jäm-
ställa med ett kopplingsförbehåll och ansåg därför, med hänsyn till tidigare avgö-
randen om kopplingsförbehåll, att klausulen var ogiltig. Att tillåta licensgivaren
att tillämpa en grant back-klausul i licensavtalet vore att ge honom ett inflytande,
som inte tillkom en patentinnehavare.24 Underrätten menade även, att grant
back-klausulen placerade licenstagaren i ett underläge ur konkurrenssynvinkel,

20  Allbreight-Nell Co. v. Stanley Hiller Co. F.2d 392 (7th Cir. 1934).
21  Hartford-Empire Co. v. United States 323 U.S. 386 (1945).
22  Om grant back-klausulens äldre historia i amerikansk rättsutveckling, se Linowitz &
Simmons, ”Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in Licence Agreements”, 43 Cornell
L. Q. 1957 s. 217 ff., 217, DeLisio, ”Prospective Use of the Grant-Back Clause in
Domestic and Foreign Patent Licensing Agreements”, 36 Alb. L. Rev. 1962 s. 256 ff.,
258.
23  Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947).
24  Transparent-Wrap: ”The owner of all property, by witholding it upon any other
terms, may, if he can, force other to buy from him; land is the best example and every
parcel of land is a monopoly. But it is precisely in this that a patent is not like other prop-
erty; the patentee may not use it to force others to buy of him things outside its four cor-
ners. If the defendant gets the plaintiff ’s patents, it will have put itself in that position, in
part at any rate, by virtue of the compulsion of its own patents.”
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eftersom denne förlorade sin negativa förbudsrätt över den tekniska förbätt-
ringen. Därigenom skulle licenstagaren knytas upp till licensen på ett oaccepta-
belt sätt: ”Forced, either to cease all efforts to patent improvements, or to keep
renewing the contract in order to escape the consequences of its own ingenuity.”
Avgörandet överklagades till Supreme Court.

Supreme Court konstaterade först, att kongressen gjort alla patenträttig-
heter upplåtbara och att det i formellt hänseende inte gick att se någon
skillnad mellan om betalning för ett upplåtet patent skedde i kontanter,
genom någon tjänst eller med ett annat patent. Ett förbättringspatent
kunde ha stort strategiskt värde och kunde, när det första patentet upp-
hörde, utgöra nyckeln till en hel teknologi. Den, som erhöll rättigheter
till förbättringarna, kunde vinna en stor fördel, samtidigt som det kunde
utgöra en nackdel för den, som upplät patentet. Detta kunde dock inte
anses som ett tillräckligt starkt skäl för att begränsa avtalsfriheten.

Frågan var sedan enligt Supreme Court, om patenthavaren genom licensavtalet
kunde tillägna sig något monopol, som inte följde av patentet (”acquire a monopoly
not embraced in the patent”). Domstolen fann svaret på frågan vara negativt.
Analogin med kopplingsförbehåll avvisades. Där kunde patenthavaren utsträcka
sin skyddade position till material, som inte omfattades av patentet genom att
koppla köp av detta till licensen. Vid grant back utnyttjade istället patenthavaren
ett legaliserat monopol för att förvärva ytterligare ett legaliserat monopol: ”One
who uses one patent to acquire another is not extending his patent monopoly to
articles governed by the general law… He is indeed using one legalized monopoly
to acquire another legalized monopoly.”

Även argumentet, att grant back-klausulen förstörde licenstagarens inci-
tament att utveckla teknologin, tillbakavisades. Supreme Court konsta-
terade, att det i det föreliggande fallet inte förelåg några omständigheter,
som kunde minska licenstagarens incitament att förbättra tekniken.
Denne var nämligen inte tvungen att betala någon royalty för de nya
patenten till licensgivaren och patenten kunde omedelbart utnyttjas och
exploateras för licenstagarens räkning. Däremot möjliggjorde avtalet, att
marknaden försågs med ny förbättrad teknik.

Slutligen gjorde Supreme Court ett förbehåll för att ömsesidiga upplå-
telser av patent, där t.ex. en patentpool byggdes upp, kunde användas för
att på ett otillåtet sätt begränsa konkurrensen. En grant back-klausul
kunde heller inte anses inneha immunitet i förhållande till konkurrens-
rätten. Frågan, om grant back-klausulen hade snedvridit konkurrensen
på ett otillåtet sätt på marknaden, var av processuella skäl inte aktuellt att
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pröva i föreliggande fall.25 Det kunde i varje fall slås fast, att grant back-
klausulen inte var ogiltig per se, utan prövning skulle ske enligt rule of
reason.

I den amerikanska rätten finns inte något mer avgörande från Supreme
Court, som avser bedömningen av grant back-klausuler. Däremot finns
flera avgöranden från distriktsdomstolar. Av dessa avgöranden kan nämnas
några exempel.

Ickeexklusiv grant back har ansetts strida mot antitrustlagstiftningen i
United States v. General Electric26, därför att General Electric ansågs för-
söka bevara sin dominerande ställning med hjälp av grant back-klausu-
lerna i de olika licensavtalen. Även i United States v. Aluminium Co. of
America27 ansågs grant back-klausulerna konkurrensbegränsande, efter-
som de enligt domstolen möjliggjorde för Alcoa att genom patenten få
kontroll över hela industrin.

Grant back har även förbjudits, därför att den befarats utöka patentets
bredd för licensgivaren, vilket var fallet Duplan Corp v. Deering Milliken.28

Omständigheterna i målet särskildes från ett tidigare avgörande, Robintech,
Inc. v. Chemidus Wavin, Ltd.,29 där domslutet var det motsatta med en
liknande grant back.30

9.3 Ekonomiska synpunkter
Grant back-klausulen har ansetts kunna ha konkurrensbegränsande
effekter, särskilt om licensgivaren har innehaft en dominerande ställning,
som kunnat förstärkas eller bevaras med hjälp av grant back-avtalen.
Dessa har ansetts kunna utöka styrkan av licensgivarens patent. Ett
annat huvudargument mot grant back är, att det förstör licenstagarens
incitament att förbättra den licensierade tekniken. Grant back kan dock

25  District Court hade nämligen funnit, att brott mot konkurrensreglerna inte förelåg,
och Circuit Court of Appeals hade inte kommit fram till frågan.
26  United States v. General Electric Co., 82 F. Supp. 753 (D.C. N.J. 1949).
27  United States v. Aluminium Co. of America, 91 F. Supp. 333 (S.D. N.Y. 1950).
28  Duplan Corp v. Deering Milliken, 444 F. Supp. 648, 699–701 (D.S.C. 1977), aff ’d
in part, rev.’d in part, 594 F.2d 979 (4th Cir. 1979).
29  Robintech, Inc. v. Chemidus Wavin, Ltd., 450 F. Supp. 817 (D.D.C 1978), aff ’d,
628 F.2d 142 (D.C. Cir. 1980).
30  Se även Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i
ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation
s. 65.
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även förbättra konkurrensen i flera avseenden, genom att licensgivaren
får incitament att licensiera sin bästa teknik och att upplåta licenser till
egna förbättringar.

9.3.1 Marknadens struktur

9.3.1.1 Dominerande ställning och patentkoncentration
När en aktör uppnår höga marknadsandelar, kan klausuler som grant
back bli mer problematiska. Grant back kan tänkas bidra till att kon-
centrera tekniken till en aktör, som därmed får kontroll över marknaden.
I såväl EG-rätten som amerikansk rätt uppfattas situationen som särskilt
problematisk, när licensgivaren uppnått en dominerande ställning.

Supreme Court pekade i Trans-wrap31 på risken, att grant back skulle
kunna utnyttjas, för att med hjälp av patentpooler och många parallella
licenser monopolisera en industri: ”Through the use of patent pools or
multiple licensing agreements the fruits of invention of an entire industry
might be systematically funneled into the hands of the original paten-
tee.”

Problem rörande marknadskoncentration och grant back har behand-
lats i amerikanska distriktsdomstolar. I United States v. General Electric32

befanns ickeexklusiv grant back vara otillåten, vilket berodde på att
General Electric ansågs försöka bevara sin dominerande ställning med
hjälp av grant back-klausulerna i de olika licensavtalen. Efter att General
Electrics egna patent upphört att gälla, skulle företaget ändå kunna
bevara sin dominerande ställning med hjälp av licenstagarnas förbätt-
ringar. Även i United States v. Aluminium Co. of America33 ansågs grant
back-klausulen strida mot antitrustlagstiftningen. Nästan alla grundläg-
gande patent för aluminiumtillverkning ägdes av licensgivaren, Alcoa.
Alla viktigare konkurrenter var samtidigt licenstagare. Trots att grant
back-klausulerna i licensavtalen var ickeexklusiva, ansågs de möjliggöra
för Alcoa att genom patenten få kontroll över hela industrin. I båda
avgörandena tycks licensgivarens dominerande ställning varit av utslags-
givande betydelse.

31  Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947).
32  United States v. General Electric Co., 82 F. Supp. 753 (D.C. N.J. 1949).
33  United States v. Aluminium Co. of America, 91 F. Supp. 333 (S.D. N.Y. 1950).
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I Royon/Meilland34 uttalade kommissionen, att de föreliggande grant
back-klasulerna i de olika växtförädlingslicenserna skulle ha ”the effect of
concentrating in the licensor’s hands alone all the varieties discovered by
hundreds of licensees.” Kommissionen åberopade här läran om kumula-
tiva effekter, som innebär, att en klausul skall bedömas utifrån den sam-
lade effekten av det större antal avtal, där den föreligger.35

I kommissionens beslut Tetra Pak I ansågs förvärv av exklusiv licens
utgöra missbruk av dominerande licenstagare. Det faktum, att det inte
förelåg något avtal om grant back, bidrog ytterligare till att förstärka
avtalets karaktär av missbruk, eftersom den dominerande licenstagaren
därmed ansågs ha ännu svagare skäl till det skydd, som erhölls genom
exklusivitetsklausulen.36 

I Riktlinjerna till TeknikF punkt 110 framhålls, att licensgivarens
position på teknologimarknaden är en relevant faktor vid bedömning av
exklusiva grant back-skyldigheter, som faller utanför gruppundantaget.
Ju starkare licensgivarens position är, desto mer konkurrensbegränsande
effekter kan klausulen antas ha. Är licensgivarens position särskilt stark,
kan licenstagaren antas bli en viktig framtida källa för uppfinnande och
konkurrens. Grant back-klausulen kan också få en konkurrensbegrän-
sande effekt, när det föreligger parallella nätverk.

9.3.1.2 Innovationsmarknadens betydelse
I den amerikanska rättens Guidelines on Licensing görs en särskillnad
mellan effekter på konkurrensen, beroende på vilken marknad de är hän-
förliga till. Begränsningarna kan uppkomma på produktmarknaden,
teknologimarknaden och innovationsmarknaden.37 Med innovations-
marknaden avses marknaden för sådana resurser, som investeras i forskning
och utveckling. Innovationsmarknadens betydelse i konkurrenshänseende

34  Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).
35  Se mål 23/67, Brasserie de Haecht v. Wilkin, [1967] ECR 407 (= [1968] CMLR 26).
36  Beslut 88/501/EEC, Tetra Pak, [1988] OJ L272/27 (= [1990] 4 CMLR 47), punkt
49: ”In addition, in the circumstances of this case, where the licensee is dominant, there
is less need for exclusive protection since there is no obligation for the licensee to grant
back any improvements in the technology to the licensor. Consequently, the licensee can
keep exclusively all improvements and modifications.”
37  Se 2.2.4.1.
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har uppmärksammats alltmer de senaste åren.38 Konkurrens avseende
produktion av kunskap kan betraktas som en form av dynamisk ekono-
misk effektivitet.39 De flesta klausultyper i licensavtalet analyseras dock
inte beroende på deras effekt på innovationsmarknaden. Grant back-
och icke-angreppsklausuler kan emellertid, som kommer att framgå,
anses ha effekter på incitamenten att investera i framtagandet av ny kun-
skap.

9.3.2 Konkurrensbegränsande effekter av grant back-klausuler

9.3.2.1 Grant back-klausulen utökar patenthavarens skyddade position

9.3.2.1.1 UTÖKNING AV IMMATERIALRÄTTENS BREDD

En möjlig invändning mot grant back-klausulen är, att en patentinne-
havare kan utöka det område som patentet skyddar, genom att han till-
ägnar sig rätten till licenstagarnas förbättringar.40 Patentets bredd kan där-
med sägas utökas. Eftersom bredden förändras, förskjuts den avvägning
som lagstiftaren gör, när patentets bredd definieras.41 De samhällsekono-
miska kostnaderna för patentet ökar. Genom att patentinnehavarens
skyddade position förbättras, ökar möjligheten till monopolistiska vinster
med högre dödviktskostnad som följd.

Tanken på att patentinnehavaren skulle kunna utöka sitt monopol
genom grant back-klausuler kan emellertid kritiseras på motsvarande
sätt, som när det är fråga om kopplingsförbehåll. Chicagoskolans kritik
mot ”leverageteorin” för kopplingsförbehåll grundades på att en inneha-
vare av ett monopol inte kan utöka sina monopolistiska vinster genom
koppling. Tvingar monopolisten sin avtalspart att köpa något denne inte
vill ha, får monopolisten ge upp andra vinster i form av högre pris på
huvudvaran, som annars kunnat vara möjligt att ta ut.42 På motsvarande
sätt menar Schmalbeck, att det inte är möjligt för licensgivaren att utöka
sina monopolistiska vinster genom en grant back-klausul. Om licens-

38 Betydelsen för konkurrensrätten av analys av innovationsmarknaden har behandlats i
en avhandling av Glader, Innovation Markets and Competition Analysis. Nämnas kan
också en artikel av Gilbert & Sunshine, ”Incorporating Dynamic Efficiency Concerns in
Merger Analysis: The Use of Innovation markets”, 63 Antitrust L.J. 1995 s. 569 ff.
39 Kolstad, Fra konkurransepolitikk til konkurranserett s. 385 ff.
40 Chevigny, ”The Validity of Grant-Back Agreements Under the Antitrust Laws”, 34
Fordham L. Rev. 1966 s. 569 ff., 570 ff.
41 Om patentets bredd, se 2.2.3.2.
42 Se 8.3.2.1.
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givaren tagit ut det optimala monopolistiska priset av licenstagaren,
kommer royaltynivån att falla om en grant back-klausul tillförs. Omfat-
tar grant back-klausulen ett brett område, minskar priset mer än om det
avser ett smalt område. Oavsett hur omfattande klausulen är, kan den
därmed inte utöka de vinster, som är hänförliga till den skyddade posi-
tion immaterialrättsinnehavaren erhållit.43

I Trans-wrap såg Supreme Court inget principiellt problem i att
licensgivaren kunde använda sig av sitt patent för att förvärva ytterligare
ett, så länge grant back-klausulen inte användes för att bygga upp eller
bevara kontroll över en industri.

I Duplan Corp v. Deering Milliken44 ansåg distriktsdomstolen, att en
grant back, som ålade licenstagaren att överlåta sina förbättringar till
licensgivaren, var otillåten. Grant back-klausulen ökade patentets bredd
för licensgivaren, vars patent i praktiken löste ett mer sällsynt förekom-
mande problem. Det var licenstagaren, som kunde förväntas komma att
utveckla tekniken. I det tidigare avgörandet Robintech, Inc. v. Chemidus
Wavin, Ltd.45 var domslutet det motsatta med en liknande grant back,
men enligt uttalade i Duplan Corp v. Deering Milliken var klausulen här
inte så tydligt formulerad för att utöka licensgivarens rättigheter bortom
patentets definierade område.46

Inom EG-rätten görs i TeknikF en viktig skillnad mellan licensgiva-
rens rätt till licenstagarens förbättringar, när dessa kan skiljas från den
licensierade tekniken, och när de inte kan det. Exklusiv grant back avse-
ende förbättringar till särskiljbar teknik måste bedömas individuellt
(5.1.a) och motsvarande gäller om licenstagaren åläggs att överlåta sär-
skiljbara rättigheter till licensgivaren eller tredje man (5.1.b). Om tekniken
inte är särskiljbar gäller däremot inga restriktioner.47 Parternas frihet att

43  Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 743 f.
44  Duplan Corp v. Deering Milliken, 444 F. Supp. 648, 699–701 (D.S.C. 1977), aff ’d
in part, rev.’d in part, 594 F.2d 979 (4th Cir. 1979).
45  Robintech, Inc. v. Chemidus Wavin, Ltd., 450 F. Supp. 817 (D.D.C 1978), aff ’d,
628 F.2d 142 (D.C. Cir. 1980).
46  Se även Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i
ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation
s. 65
47  Motsvarande distinktion användes i GTeknikF. För att grant back-klausulen skulle
vara på GTeknikF:s vita lista krävdes, att den var ickeexklusiv, om förbättringen kunde
skiljas från den licensierade tekniken (art. 2.1.4).
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utforma grant back-klausulen, när det är fråga om förbättringar, som
inte kan skiljas från den licensierade tekniken, motiveras med att förbätt-
ringen ändå inte kan exploateras oberoende av licensen (Riktlinjerna till
TeknikF punkt 109).

9.3.2.1.2 FÖRLÄNGNING AV IMMATERIALRÄTTENS VARAKTIGHET

En grant back-klausul kan tänkas leda till att patentinnehavaren genom
licensavtalet de facto förlänger patentets giltighetstid, genom att han
erhåller rättigheter i licenstagarnas förbättringspatent. På motsvarande
sätt, som när patentets bredd ökar, kan det tänkas leda till samhälls-
ekonomiska kostnader med ytterligare dödviktskostnad, om patentets
varaktighet ökar.48 I amerikansk rätt slog Supreme Court fast i Brulotte v.
Thys49, att det är förbjudet för licensgivaren i ett patentlicensavtal att
erhålla royalty, efter att patentets giltighetstid löpt ut. EG-rätten ger
däremot parterna möjlighet att förlänga royaltybetalningarna.50

Schmalbeck menar, att resonemanget om förlängning inte är tillämp-
ligt avseende grant back. Grant back utsträcker nämligen inte varaktig-
heten för ett ”lagligt patentmonopol”. Om patenthavarens skyddade
position förlängs, är det irrelevant, eftersom hans ytterligare rättigheter
är skyddade av patentlagstiftningen.51 Vad Schmalbeck förefaller att
mena är, att den period som viss teknik skyddas av patent blir densamma,
oavsett om det föreligger grant back eller inte och att det är irrelevant,
om den skyddade positionen åtnjuts av licensgivaren eller licenstagaren. 

Principen i Brulotte v. Thys tycks inte heller ha fått någon praktisk
betydelse för rättstillämpningen avseende grant back-klausuler i ameri-
kansk rätt. 

I individuella beslut, som kommissionen fattat för know-howavtal,
har kommissionen framhållit vikten av att licensgivaren inte innehar rätt
till licenstagarens förbättringar, efter att avtalsförhållandet upphört,52

48 Om patentets giltighetstid se 3.4.2.
49 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).
50 Se 3.4.2. Förlängda royaltybetalningar behöver inte innebära, att patenthavaren
utsträcker sin skyddade position, eftersom upplägget ofta syftar till att möjliggöra för
licenstagaren att finansiera sina åtaganden enligt licensavtalet. Se även GTeknikF recital
(21).
51 Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 745.
52 Beslut 87/123/EEC, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (= [1988] 4 CMLR
124), Jus-Rol Ltd & Rich Products Corp., [1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527) och
beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR 535).
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och i ett av avgörandena, Delta Chemie, infördes en sådan modifiering av
grant back-klausulen på särskilt initiativ av kommissionen.53 Motiveringen
avsåg dock inte patenthavarens möjlighet att förbättra sin immaterial-
rättsligt skyddade position i allmänhet, utan istället betonades vikten av
att det skulle råda jämlika villkor mellan licensgivaren och licenstagaren
efter avtalstidens slut. Varken i GTeknikF eller i nuvarande TeknikF
finns dock några motsvarande begränsningar. Det kan dock inte uteslutas,
att resonemanget skulle kunna få betydelse vid bedömning av grant back-
klausuler, när licensavtalet inte omfattas av gruppundantaget därför att
tröskelvärdena överskrids, och licensgivaren är en stark aktör på markna-
den.

Möjligheterna för parterna att förlänga licensavtalet med hjälp av
grant back-klausuler är dock begränsade. Om förbättringen inte kan
skiljas från den licensierade tekniken, kommer den maximala tid, som
gruppundantag beviljas för avtalsklausuler som territoriella begräns-
ningar, att räknas från den tidpunkt, när det ursprungliga avtalet slöts
(GTeknikF recital 14). Är det däremot fråga om förbättringar, som går
att skilja från den licensierade tekniken, är det möjligt för parterna att
ingå ett nytt avtal.54

9.3.2.2 Licenstagaren berövas incitament att uppfinna
Ett centralt argument mot att tillåta grant back-klausuler är, att de mins-
kar licenstagarens incitament att utveckla den upplåtna tekniken. Detta
strider mot syftet bakom patenträttigheten, att stimulera till uppfin-
nande. I doktrinen är dock vissa författare skeptiska mot antagandet, att
grant back förstör incitamenten för vidareutveckling.

Chevigny menar att den slags forskning, som normalt sett omfattas av
ett grant back-avtal, inte behöver samma stimulans genom skydd för
upphovsmannen som mer originella och nya produkter. Förbättringar av
redan existerande teknik behöver inte så mycket uppmuntran, eftersom
sådana redan följer av konkurrens och som en naturlig följd av under-
sökning av tekniken. Det är därför osannolikt, att grant back-klausuler
verkligen skulle kunna påverka uppfinningstakten negativt. Om även

53 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
54 Se även Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights s. 118.
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licensgivaren åtar sig att upplåta sina förbättringar till licenstagaren, bör i
varje fall eventuella negativa effekter motverkas.55

Schmalbeck pekar på att effekterna av grant back-klausuler är komplexa
och kan innebära såväl att uppfinnande stimuleras som att incitament
till sådan aktivitet minskar. Emellertid påverkar grant back-klausuler
inte alltid det normala uppfinnandet. Många gånger har man inte räknat
med att licenstagaren över huvud taget kommer att engagera sig i forsk-
nings- och utvecklingsaktiviteter. Vad licensgivaren avser med klausulen
är att garantera, att han har tillgång till slumpmässiga upptäckter. De
förluster, som licenstagaren gör av grant back-klausulen, påverkar här
inte hans incitament att utveckla produkten.56 Bedömer parterna istället
att det är sannolikt, att licenstagaren kommer att engagera sig i utveck-
ling av patentet, har licensgivaren ett intresse av att grant back-klausulen
inte minskar licenstagarens incitament att uppfinna, vilket förklarar, att
licenstagaren många gånger får full rätt till det upplåtna patentet. Detta i
sin tur leder till att risken är liten för att licenstagaren skulle dölja sina
upptäckter eller misslyckas i forskningen.57 Dessutom bör en licens-
tagare, som varit framgångsrik på att förbättra tekniken, kunna för-
handla sig till bättre villkor i licensavtalet, vilket kan bevara en del av
incitamenten att utveckla patenten.58

Choi menar, att licenstagarens incitament att vidareutveckla tekniken
minskar, när parterna avtalet om grant back. Choi påvisar genom ett
spelteoretiskt resonemang, att lönsamheten för forskning och utveckling
minskar för licenstagaren.59

I Trans-wrap60 diskuterades, huruvida licenstagarens incitament att
utveckla det upplåtna patentet kunde försvinna genom grant back-klau-
sulen. Supreme Court ansåg, att oavsett vilken styrka argumentet skulle
kunna tänkas ha i andra situationer, så var det inte övertygande i det

55 Chevigny, ”The Validity of Grant-Back Agreements Under the Antitrust Laws”,
34 Fordham L. Rev. 1966 s. 569 ff., 587.
56 Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 746.
57 A.a. s. 746 f.
58 A.a. s. 747.
59 Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 816 f.
60 Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947).
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aktuella avgörandet, eftersom licenstagaren skulle ha fri och gratis till-
gång till framtida förbättringar.

I Antitrust Guidelines uttalas möjligheten, att ”(g)rantbacks may
adversely affect competition… if they substantially reduce the licensee’s
incentive to engage in research and development and thereby limit
rivalry in innovation markets” (5.6).

Inom EG-rätten framfördes argumentet, att grant back kan tänkas
förstöra licenstagarens incitament att förbättra tekniken i Kabelmetal.61

Licenstagaren åtog sig att upplåta ickeexklusiva rättigheter till sina för-
bättringar till licensgivaren. Dessa skulle denne sedan kunna upplåta
vidare till nya licenstagare. Kommissionen menade, att detta kunde för-
störa licenstagarens intresse av att skaffa sig konkurrensmässiga fördelar
genom att utveckla den upplåtna tekniken. Så var dock inte fallet under
rådande omständigheter, eftersom licenstagaren var ensam om sin licens
inom EG-området, samtidigt som det var osannolikt, att det skulle till-
komma ytterligare licenstagare under avtalsperioden.

I Royon/Meilland,62 ansågs den betydligt mer långtgående grant back-
klausulen ha en klart negativ påverkan på licenstagarens incitament.
Licenstagaren var här skyldig att överlåta eventuella förbättringar till
licensgivaren. Kommissionen framhöll, att grant back-klausulen ”dimi-
nishes the licensee’s interest in the qualities of the mutations he might
observe.” Det påpekades även, att licenstagaren Mr Royon väntat från
1971, när han upptäckte mutationen, till 1976 med att marknadsföra
den. Tanken på att grant back förstör licenstagarens incitament att
utveckla den licensierade tekniken (eller växtförädlingsrätten) kunde
dock tyckas motverka kommissionens uttalade rädsla för att licensgiva-
ren skulle i sina händer kunna koncentrera ”all the varieties discovered
by hundreds of licensees.” I motiveringen delades argumentationen upp
så, att licensgivarens förmåga att bygga upp en växtförädlingspool sågs
som en negativ effekt på marknaden, som bedömdes vid tillämpningen
av art. 81.1, medan försämrade incitament beaktades vid frågan om
undantag kunde beviljas enligt art. 81.3. Eftersom licenstagarens incita-

61 Kabel- und Metallwerke Neumeyer AG & Les Etablissements Luchaire SA, beslut 74/
494/EEC, [1975] OJ L222/34 (= [1975] 2 CMLR D40).
62 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).



355

ment skadats, ansågs inte någon nytta av grant back-klausulen kunna
komma konsumenterna till del, varför kriterierna för undantag inte var
uppfyllda.

I GTeknikF uttalades i preambeln endast, att en långtgående grant back
(överlåtelse eller exklusiv licensiering av förbättringar, som kan skiljas från
den ursprungliga licensierade tekniken) var konkurrensbegränsande, utan
att det specificerades på vilket sätt (recital 20). I Riktlinjerna till nuvarande
TeknikF framhålls risken för att grant back kan förstöra licenstagarens
incitament att vidareutveckla den licensierade tekniken: ”En skyldighet
att ge licensgivaren exklusiv licens till särskiljbara förbättringar av den
licensierade tekniken eller att överlåta sådana förbättringar skulle sanno-
likt minska licenstagarens incitament till innovation, eftersom det skulle
hindra licenstagaren från att utnyttja sina egna förbättringar, bland
annat genom licensiering till tredje man” (punkt 109). Vid individuell
bedömning skall därför tas hänsyn till om licenstagaren erhåller ersätt-
ning och storleken på denna, eftersom licenstagaren därigenom kan
bibehålla incitament att uppfinna (se punkt 110).

9.3.3 Grant back-klausulens affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

9.3.3.1 Begränsning av ”the boomerang effect”
Choi menar, att grant back-klausulen har en positiv funktion, genom att
den begränsar de negativa effekterna av den s.k. ”boomerang effect”.
Bumerangeffekten avser den situation, då licenstagaren med hjälp av
licensgivarens teknik lyckats utveckla nya produkter, som gör licensgiva-
rens egen teknik föråldrad. Licensgivaren tar därmed en risk att bli
utkonkurrerad som följd av licensavtalet.63 Motsvarande resonemang
förs av Schmalbeck, som menar, att ett av huvudskälen bakom att avtala
om grant back är att förhindra, att licensgivaren kommer att ha kvar

63  Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 803 f. Choi ger ett konkret exempel på
bumerangeffekten: Ett amerikanskt företag, Ampex Corporation, var först med att kom-
mersiellt introducera den bärbara videobandspelaren. Ampex valde att licensiera ut tek-
niken till ett antal licenstagare, vilket möjliggjorde för Sony att senare massproducera
videoapparater till marknaden. Vid mitten av 80-talet dominerades marknaden av japanska
företag (s. 804 n. 3 m. hänv. t. Yoffie, International Trade and Competition: Cases and
Notes in Strategy and Management).
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obsolet teknik, medan licenstagaren ensam kan exploatera den förbätt-
rade tekniken.64

En åtgärd licensgivaren kan vidta för att minska risken att förlora sin
konkurrensfördel är att avtala med licenstagaren om tillbakaflöde av ny
teknologi till licensgivaren.65 Choi analyserar effekterna av grant back-
klausulen på innovationsmarknaden med utgångspunkt från en form av
marknadsmisslyckande enligt teorin om det ofullständiga kontraktet.
Problemet för parterna består i svårigheten att korrekt värdera den över-
förda tekniken. Vore det möjligt, skulle parterna alltid avtala om en fast
engångsavgift istället för rörlig royalty. Genom att avtala om grant back
kan parterna minska effekten av det ofullständiga kontraktet. Därige-
nom uppnås två positiva effekter: dels ökar möjligheten för licensgivaren
att överföra sin bästa teknik (istället för en sämre, som han inte själv
använder längre) till licenstagaren, dels minskar royaltynivån för de fall
där grant back-klausulen inte är nödvändig, vilket leder till ett ökat
utbud på produktmarknaden.66

Genom grant back kan alltså licensgivaren begränsa riskerna att
bumerangeffekten skall uppkomma. I kommissionens praxis betraktas
istället grant back-klausulen som problematisk, just för att den minskar
rivaliteten mellan licensgivaren och licenstagaren och försätter licens-
tagaren i ett sämre läge än licensgivaren. I Royon/Meilland 67 ansågs en
grant back-klausul vara konkurrensbegränsande och beviljades heller
inte undantag. Licensgivaren hade en optionsrätt på licenstagarnas för-
bättringar, som skulle överlåtas till licensgivaren. Klausulen ansågs i den
omtvistade licensen utesluta licenstagaren som konkurrent: ”Conse-
quently, the agreement which deprives Mr Royon of all rights over muta-
tions and reduces him to collecting royalty has the effect of completely
eliminating the licensee as a potential supplier of varieties resulting from
mutations, both at the nationel level and on the markets of the other

64 Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 735.
65 Shapiro, ”Patent Licensing and R&D Rivalry”, 75 Am. Econ. Rev. 1985 s. 25 ff.,
Rothstein & Willgohs, ”Summary of Proceedings of the Symposium on the Law and
Economics of International Technology Licensing”, 25 Stanford J. Int’l L. 1988 s. 231 ff.
66 Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 807 ff.
67 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).



357

Member States.” Kommissionen tycks i det här citerade resonemanget
ha lagt vikt vid att grant back-klausulen minskade rivaliteten mellan
licensgivaren och licenstagaren.

I Boussois/Interpane68 var grant back-klausulen ickeexklusiv och reci-
prok, och det betonades, att grant back-licensen inte skulle ha längre
löptid än licenstagarens licens. ”As a result, at the expiry of the contract
neither party will be at a disadvantage compared with the other.” Det
fanns ingen risk att licenstagaren inte skulle kunna använda den upp-
låtna tekniken eller de egna förbättringarna och att därför ”the parties
would be unable to renegotiate the contract freely and on equal terms.”
Motsvarande resonemang förelåg i Rich Products/Jus-Rol,69 där grant
back-rättigheten upphörde, när licensavtalet löpte ut, varför ”neither of
the parties is placed in a less favourable position than the other upon
expiry of the main licence agreement.” Av motsvarande skäl komplette-
rades på särskilt initiativ av kommissionen en grant back-klausul i Delta
Chemie/DDD70 med bestämmelsen, att licensgivarens rätt att utnyttja
licenstagarens förbättringar upphörde, när licensavtalet löpt ut. I dessa
beslut tycks kommissionen ha betraktat en mer långt gående grant back
som oskälig, därför att den skulle ha försatt licenstagaren i ett sämre läge.71

Med synsättet i ovan nämnda beslut från kommissionen betonas alltså
det problematiska i att grant back-klausulen minskar rivaliteten och för-
sätter licenstagaren i ett underläge snarare än de risker, som licensgivaren
tar genom avtalet.

68 Beslut 87/123/EEC, Boussois/Interpane, Re, [1987] OJ L50/30 (=[1988] 4 CMLR
124).
69 Beslut 88/143/EEC (Rich Products/Jus-Rol), Jus-Rol Ltd & Rich Products Corp.,
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
70 Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).
71 Den typen av skälighetsresonemang kan givetvis se ut på olika sätt med motstridande
konsekvenser. En annan tänkbar synvinkel skulle kunna vara, att licensgivaren är den
part som missgynnas, när det inte föreligger grant back, eftersom denne riskerar att
licenstagaren efter avtalstidens utgång både har tillgång till licensgivarens teknik och
egna förbättringar, medan licensgivaren endast har kvar sin föråldrade teknik. Se Sted-
man, ”Acquisition of Patents and Know-how by Grant, Fraud, Purchase and Grant-
back”, 28 U. Pitt. L. Rev. 1966 s. 161 ff., 171. (Stedman är dock inte någon stark före-
språkare för användningen av grant back-klausuler, utan föredrar mindre långtgående
varianter av ickeexklusiv typ, som ju är tillåten i EG-rätten.)
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9.3.3.2 Stimulering av forskning och utveckling
Även om licenstagarens incitament att investera i forskning och utveck-
ling minskar genom en grant back-klausul, är det dock möjligt att den
totala kapaciteten att bidra till vidareutveckling av ny teknik ökar. Detta
är fallet, när klausulen möjliggör för licensgivaren att upplåta sin bästa
teknik, istället för att endast använda den själv och licensiera ut äldre
teknik, som han inte använder själv. Betalar licenstagaren för äldre tek-
nik, kommer denne inte att satsa på forskning och utveckling avseende
tekniken över huvud taget.72 Har en licensgivare många licenstagare, är
det också möjligt, att nya licenstagare kan erbjudas värdefullare licenser
till följd av grant back-klausuler i de äldre avtalen.73

Schmalbeck hävdar, att grant back-klausulen kan öka de totala inves-
teringarna i forskning och utveckling, genom att den bidrar till licens-
givarens incitament för uppfinnande. Detta skulle kunna skadas, om inte
licensgivaren kunde försäkra sig mot att patenten blev tidigt föråld-
rade.74 Choi menar, att licensgivarens incitament kan påverkas på två
olika sätt, förutsatt att licensgivaren och licenstagaren är konkurrenter
avseende forskning och utveckling. Om licenstagarens incitament inte
förändras av grant back-klausulen och licensgivaren därför kan förvänta
sig att få del av dennes förbättringar, kommer licensgivarens egna incita-
ment att förbättra tekniken att minska. Förlorar istället licenstagaren
incitament att utveckla tekniken, kommer licensgivaren att få incitament
att öka sina egna ansträngningar.75

I Antitrust Guidelines anges stimulering av licensgivarens forskning
som en särskild konkurrensbefrämjande effekt av grant back: ”Such
arrangements provide a means for the licensee and the licensor to share
risks and reward the licensor for making possible further innovation
based on or informed by the licensed technology, and both promote
innovation in the first place and promote the subsequent licensing of the
subsequent innovation” (5.6). Man framhåller alltså inte bara licensgivarens

72  Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 817.
73  DeLisio, ”Prospective Use of the Grant-Back Clause in Domestic and Foreign Patent
Licensing Agreements”, 36 Alb. L. Rev. 1962 s. 256 ff., 271.
74  Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 747.
75  Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 817 f. 
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ökade incitament att uppfinna, utan även intresset av att upplåta rätt till
förbättringar till licenstagaren. Grant back-klausulen kan alltså öka sprid-
ningen av ny teknik.

En motsvarande tankegång finns i kommissionens Riktlinjer till TeknikF,
där särskilt licensgivarens ökade intresse av att upplåta förbättringar till
licenstagaren framhålls. Även en ensidig grant back, där licensgivaren ej
åtagit sig att upplåta egna förbättringar till licenstagaren, ”kan främja
innovation och spridning av ny teknik genom att licensgivaren har rätt
att fritt bestämma om och i vilken utsträckning licensgivarens egna för-
bättringar skall föras vidare till licenstagarna” (punkt 109). 

Enligt uttalanden inom såväl amerikansk rätt som EG-rätt stimulerar
alltså grant back forskning och utveckling genom att licensgivarens incita-
ment att 1) uppfinna och 2) sprida tekniken ökar.

9.3.3.3 Ökat utbud på produktmarknaden
En grant back-klausul kan öka utbudet på produktmarknaden genom att
royaltynivån sjunker när klausulen implementeras i avtalet.76 Situationen
föreligger enligt Choi, när bestämmelsen inte är nödvändig för att licens-
givaren skall överföra sin bästa teknik till licenstagaren. I dessa fall skall
en grant back-klausul, enligt den i resonemanget använda modellen, all-
tid leda till välfärdsvinster.77 Det finns dock även en risk, att utbudet på
produktmarknaden försämras, nämligen när grant back-klausulen är
nödvändig för att inte licensgivaren endast skall licensiera ut äldre tek-
nik. Om kostnaden av det försämrade utbudet inte kompenseras av nyt-
tan av att den bästa tekniken sprids, leder detta till välfärdsförluster med
stigande priser på produktmarknaden.78 För detta fall bör noteras, att
grant back-klausulen inte medför några negativa effekter på innovations-
marknaden, eftersom licenstagaren annars endast kunnat erhålla föråld-
rad teknik och därmed saknat incitament att vidareutveckla denna.

76  Royaltynivån kan dock även stiga till följd av förekomsten av grant back-klausuler.
Som framgått ovan kan grant back-klausuler i äldre avtal bidra till att nya licenstagare
kan erbjudas värdefullare licenser. Se DeLisio, ”Prospective Use of the Grant-Back
Clause in Domestic and Foreign Patent Licensing Agreements”, 36 Alb. L. Rev. 1962
s. 256 ff., 271.
77  Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 815.
78  A.a. s. 821 f.
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9.3.3.4 Begränsning av dubbelarbete
Grant back-klausulen kan även ha den positiva funktionen, att den
genom att reducera licenstagarens incitament att vidareutveckla den
licensierade tekniken motverkar onödigt dubbelarbete. En kostnad, som
gäller generellt för patent, är att det kan ge upphov till dyrbara s.k.
patent races eftersom vinnaren ”tar allt” genom att han får full ensamrätt
till tekniken.79 Onödigt dubbelarbete kan dock enligt Kitchs prospekte-
ringsteori motverkas genom patentets utformning.80 På ett liknande sätt
kan grant back-klausulen reducera risken för dubbelarbete. Licenstaga-
rens minskade incitament att utveckla tekniken är med detta synsätt inte
nödvändigtvis skadligt ur samhällets synvinkel.81

9.3.3.5 Upprätthållande av enad kontroll över tekniken
Schmalbeck ser upprätthållande av enad kontroll över den tekniska pro-
cessen som ett av huvudskälen bakom att införa grant back i avtalet. Den
fullständiga patenterade processen är värdefullare än olika patenterade
komponenter. Genom att utnyttja grant back-klausuler kan parterna
maximera den totala effektiviteten av avtalsrelationen.82

9.3.3.6 Upprätthållande av gemensam kvalitet
Om licensgivaren och licenstagaren avser att tillverka och sälja identiska
produkter inom olika territorier, är det nödvändigt, att upprätthålla en
gemensam kvalitet. Ofta föreligger här ett antal parallella licensavtal med
flera licenstagare. Under dessa omständigheter finns därför ett starkt intresse
av att samtliga parter har full tillgång till befintlig teknik för att produ-
cera de gemensamma produkterna. En grant back-klausul kan bli nöd-
vändig, om produkterna skall kunna upprätthålla identiska egenskaper.83

I avgörandet Delta Chemie/DDD84 pekade kommissionen på att grant
back-klausulen i avtalet hade som syfte att garantera, att alla produkter

79  Se 2.2.3.2, 2.2.4.1.2.
80  Kitch, ”The Nature and Function of the Patent System”, 20 J. L. & Econ. 1977
s. 256 ff.
81  Choi, ”A Dynamic Analysis of Licensing: The ’Boomerang’ Effect and Grant-Back
Clauses”, 43 Int. Econ. Rev. 2002 s. 803 ff., 818 och 823.
82  Schmalbeck, ”The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements”,
42 U. Chi. L. Rev. 1975 s. 733 ff., 735.
83  Pehrson, ”Grant back- och andra förbättringsklausuler i licensavtal”, Fskr. t. Karnell
s. 553 ff., 554 f.
84  Beslut 88/563/EEC, Delta Chemie/DDD, [1988] OJ L309/34 (= [1989] 4 CMLR
535).



361

under varumärket upprätthöll samma kvalitet: ”This obligation… gives
effect to the legitimate whish of the licensor to ensure that the manufac-
ture of the licensed products by the licensee remains in conformity with
the prescriptions… and does not compromise the maintenance of the
products. These products which are marketed under the trade marks and
commercial names of the licensor have to be of equal quality”.

9.4 Analys och slutsatser
Grant back-klausulen kan ha såväl konkurrensbegränsande som konkur-
rensbefrämjande effekter. Denna uppfattning har ett klart genomslag
inom såväl amerikansk rätt som EG-rätt. Tidigare har funnits viktiga
skillnader i den konkurrensrättsliga tillämpningen, när parterna avtalat
om grant back, men genom den senare utvecklingen har EG-rätten när-
mat sig den amerikanska.

I amerikansk rätt gäller, att grant back alltid skall bedömas enligt rule
of reason, vilket slagits fast av Supreme Court i avgörandet Transparent-
Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co. från 1947. Domen har efter-
följts av en rad federala avgöranden, där grant back-klausuler ansetts
strida mot antitrustlagstiftningen, när de ansetts bidra till att befrämja eller
bevara en dominerande marknadsställning. Om grant back-klausulen
ansetts utöka patentets verkningsområde, har domstolarna kommit till
olika slutsatser beroende på omständigheterna. Generellt sett gäller alltså,
att ingen form av grant back är förbjuden per se. Det kan vara fullt tillåtligt
att avtala om att licenstagaren skall överlåta rätten till sina förbättringar till
licensgivaren.

I EG-rätten arbetade kommissionen tidigare med strikta regler för hur
grant back skall utformas för att anses tillåten. Det var enligt GTeknikF
förbjudet för parterna att avtala, att licenstagaren skulle, helt eller delvis,
överlåta rätten till sina förbättringar till licensgivaren. Numera skall en
grant back-klausul med sådant innehåll enligt TeknikF underkastas indivi-
duell prövning. Det görs en central skillnad mellan förbättringar, som
går att skilja från den licensierade tekniken, och förbättringar, som inte
gör det. Grant back avseende förbättringar, som går att skilja från den
licensierade tekniken, får endast ge licensgivaren ickeexklusiva rättigheter.
Går förbättringarna inte att skilja från den licensierade tekniken, får par-
terna utforma grant back-klausulen som de vill, så länge det inte är fråga
om en överlåtelse. Skillnaden anges bero på, att licenstagaren i vilket fall
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inte har möjlighet att självständigt exploatera ny teknik, som inte går att
skilja från den licensierade tekniken.

En korrekt utformad grant back anses normalt över huvud taget inte
vara konkurrensbegränsande. I Royon/Meilland nekade kommissionen
att ge undantag för en grant back-klausul, som ansågs vara konkurrens-
begränsande. Kommissionen menade, att kravet i art. 81.3 på att konsu-
menterna skall få del av nyttan med en konkurrensbegränsning inte var
uppfyllt. Det förefaller generellt sett osäkert i vilken utsträckning det är
möjligt att erhålla undantag för en grant back-klausul, om den anses
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1.

Under senare tid har konkurrensen på innovationsmarknaden kom-
mit att ges en större betydelse. Redan i det amerikanska Transparent-
Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co. (1947) aktualiserades frågan,
om grant back-klausulen förstörde licenstagarens incitament att vidare-
utveckla tekniken. Supreme Court menade, att så inte var fallet med
hänsyn till omständigheterna i fallet. Det är dock långt senare, som tanken
på innovationsmarknadens betydelse fått genomslag. I de amerikanska
Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (1995) beto-
nas vikten av att även analysera innovationsmarknaden. Särskilt viktigt
är detta vid bedömningen av grant back-klausulen. Denna kan enligt
Guidelines ha såväl positiva som negativa effekter för forskning och
utveckling.

En motsvarande utveckling föreligger inom EG-rätten. Grant back
har tidigare ansetts problematisk i stor utsträckning, därför att den för-
sätter licenstagaren i ett underläge gentemot licensgivaren, och det har i
kommissionsavgöranden betonats att klausulen skall utformas så, att
parterna har ett jämlikt förhållande efter avtalstidens slut. I Royon/Meil-
land framfördes det numera centrala argumentet, att grant back kan för-
störa licenstagarens incitament att vidareutveckla tekniken. I Riktlin-
jerna till TeknikF domineras analysen av grant back-klausulens olika
effekter på forskning och utveckling.

En tydlig utveckling har skett genom att fokus för närvarande ligger
på klausulens effekt på licenstagarens vilja att investera i forskning och
utveckling. Regleringen har heller ingen definitiv karaktär, utan pröv-
ning skall göras individuellt. Den EG-rättsliga regleringen har på så sätt
närmat sig den amerikanska. 
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10. Icke-angreppsklausuler

10.1 Olika former av icke-angreppsklausuler
Med en icke-angreppsklausul avses bestämmelser i licensavtal, som för-
bjuder licenstagaren att angripa giltigheten av det immateriella avtals-
objektet rättsligt. Exempelvis åläggs patentlicenstagaren att inte föra
talan om att det upplåtna patentet skall upphävas såsom ogiltigt.

Inom internationell litteratur görs ofta en distinktion mellan en s.k.
no-challenge clause och en no-challenge termination clause. En no-challenge
clause innefattar sanktionerat förbud för licenstagaren att angripa licens-
givarens immaterialrätt rättsligt. Väcker licenstagaren ogiltighetstalan
kan det t.ex. bli aktuellt med krav på vite.

En no-challenge termination clause är däremot betydligt mindre ingå-
ende. Den ger endast licensgivaren rätt att som svar på licenstagarens
ogiltighetstalan säga upp licensavtalet. En typisk formulering kan vara
att ”[LICENSOR] retains the right to terminate this agreement if
[LICENSEE] asserts in any judicial proceeding or document, during the
lifetime of this agreement, that said patents are invalid.”1

Icke-angreppsklausuler kan ha olika effekter beroende på vilken typ av
immaterialrätt, som omfattas av förbudet mot ogiltighetstalan. Skillna-
den kan vara stor mellan ett förbud att angripa ett patent respektive ett
varumärke. En icke-angreppsklausul för ett varumärke innefattar inte
alltid endast ett förbud mot ogiltighetstalan. Ofta kan även licenstagaren
åläggas att inte bestrida licensgivarens äganderätt till varumärket.2

En icke-angreppsklausul kan vara viktig för parterna att införa i ett
förlikningsavtal. Här är avtalets funktion att avsluta kanske mångåriga
dyrbara tvister. Icke-angreppsklausulen syftar till att säkerställa, att

1 Se Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 230.
2 Så var fallet i det avtal som bedömdes i kommissionsavgörandet beslut 90/186/EEC,
Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moosehead/Whitbread), [1990]
OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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immaterialrättens giltighet inte åter riskerar att komma upp till pröv-
ning, och utgör därför ett centralt element i avtalet.

I USA är det vanligt att konkurrerande parter avtalar om s.k. exit pay-
ment (eller exclusion payment), vilket innebär att en av parterna i utbyte
mot ekonomisk ersättning åtar sig att respektera motpartens immaterial-
rätt och därmed inte konkurrera med denne.3 Parternas avtal omfattar
därmed en icke-angreppsklausul. Exit payment ger upphov till särskilda
konkurrensrättsliga problem. Dessa hänför sig väsentligen till problema-
tik utanför det typiska licensavtalsförhållandet och kommer därför inte
att behandlas mer ingående.

Även vissa royaltybestämmelser kan leda till motsvarande svårigheter
som icke-angreppsklausulen. Ett avtal kan föreskriva, att licenstagaren
åläggs att fortsätta betala royalty, även om den upplåtna immaterialrätten
skulle bli ogiltig. En sådan royaltybestämmelse kan ha som funktion att
allokera risk mellan licensgivaren och licenstagaren. Samtidigt resulterar
den i att licenstagaren inte längre har något incitament att angripa exem-
pelvis ett patent, som annars skulle bli ogiltigt.

10.2 Konkurrensrättslig reglering

10.2.1 EG-rätt

10.2.1.1 Rättspraxis avseende tillämpning av art. 81 avseende icke-
angreppsklasuler

Kommissionen framhöll i sin tidiga praxis de negativa effekterna av icke-
angreppsklausuler och menade att de var konkurrensbegränsande. I
Davidson/Rubber4 kunde undantag för licensavtal beviljas, först bl.a.
sedan en icke-angreppsklausul avseende patent avlägsnats.5 Klausulen
ansågs begränsa licenstagarnas förmåga att konkurrera, samtidigt som
den inte var nödvändig för att uppnå avtalets önskvärda ändamål.6

3 Se t.ex. O’Rourke & Brodley, ”Antitrust Implications of Patent Settlements: An Incen-
tives Modifying Approach”, Boston University School of Law, Working Papers Series,
Law and Economics, Working Papers No. 03-08, s. 16.
4 Beslut 72/237/EEC, Davidson Rubber Co. [1972] JO L143/31 (= [1972] CMLR D52).
5 Davidson Rubber punkt 50–51.
6 Davidson Rubber punkt 50: ”That obligation therefore constituted a restriction on the
competitive capacity of the licensees, both actual and potential, without it being possible
to see wherein it could be indispensable to the attainment of the favourable objectives of
the agreement in question.”
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I AOIP/Beyrard7 ansåg kommissionen likaså, att en icke-angrepps-
klausul var konkurrensbegränsande. Klausulen hade inte något att göra
med patentets existens, utan utgjorde snarare en kontraktuell begräns-
ning av konkurrensen enligt art. 81.1 genom att licenstagaren berövades
sina möjligheter att angripa patentet, vilket var en inskränkning i dennes
freedom of action. Även om licenstagaren var den, som var bäst lämpad
att angripa patentet just för att denne erhållit information från licens-
givaren, låg det i det allmännas intresse (”the public interest”) att licens-
tagaren inte berövades denna möjlighet. Något undantag enligt art. 81.3
kunde heller inte komma på fråga, eftersom villkoren inte ansågs upp-
fyllda. Förbud mot att angripa ett felaktigt patent rättsligt förhindrade
licenstagare eller tredje man från att agera fritt inom patentets område.
Icke-angreppsklausulen förstörde kommersiella incitament för parterna
att utforska områden, som var parallella till de licensierade patenten, vilket
uteslöt att klausulen kunde bidra till den tekniska utvecklingen.

Kommissionen ansåg även, att icke-angreppsklausuler var otillåtna,
när de endast avsåg varumärken. Redan i avgörandet Goodyear Italiana8

förmådde kommissionen parterna i ett exklusivt distributionsavtal att ta
bort bl.a. en icke-angreppsklausul för att sedan bevilja undantag för avta-
let. Kommissionen tog också ställning till en icke-angreppsklausul i ett
avgränsningsavtal, nämligen i TOLTECS/DORCET. 9 Efter att det tyska
företaget BAT med stöd av varumärket DORCET invänt mot det hol-
ländska företaget Segers registreringsansökan för varumärket TOLTECS
SPECIAL, ingick parterna ett förlikningsavtal, där varumärket TOLTECS
fick en mer begränsad användning. Kommissionen ansåg, att såväl avgräns-
ningsavtalet10 som den medföljande icke-angreppsklausulen var konkur-
rensbegränsande och inte kunde beviljas undantag. Beslutet överklagades
till EG-domstolen i avgörandet BAT v. Commission.11 EG-domstolen kom
till motsvarande resultat som kommissionen.

7 Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
8 Goodyear Italiana [1975] 1 CMLR D31.
9 Beslut C82/987/EEC, TOLTECS/DORCET, [1982] OJ L379/19 (= [1983] 1 CMLR
412).
10 Ett exempel på när ett avgränsningsavtal ansetts konkurrensbegränsande utan att inne-
hålla en icke-angreppsklausul är beslut 75/297/EEC, Sirdar/Phildar, [1975] OJ L125/27
(= [1975] 1 CMLR D93).
11  Mål 35/83, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v. Commission, [1985] ECR 363
(= [1985] 2 CMLR 470).
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I ett fall ansåg dock kommissionen att en icke-angreppsklausul kunde
tillåtas.12 Kommissionens beslut Penney’s 13 avsåg tillåtligheten av en icke-
angreppsklausul vid s.k. exit payment i ett avgränsningsavtal. Två företag,
som använde ett likartat varumärke i flera länder, slöt ett avtal för att
bilägga tvistigheter, som förekommit i flera år i olika delar av världen.
Den ena parten åtog sig mot ekonomisk ersättning att inte använda det
omtvistade varumärket och förpliktade sig samtidigt att under fem års
tid inte angripa giltigheten i motpartens varumärke. Väckte betalnings-
mottagaren talan efter femårstidens utgång, blev denne endast skyldig att
återbetala medlen. Kommissionen uttalade, att en icke-angreppsklausul
normalt begränsade konkurrensen, men skulle dock inte anses göra det i
det aktuella fallet. Icke-angreppsklausulen var tidsbegränsad, överens-
kommelsen var nödvändig för förlikningen och begränsade inte parter-
nas frihet mer än nödvändigt. 

I kommissionens avgörande Vaessen/Moris14 ansågs en icke-angrepps-
klausul konkurrensbegränsande. Den utgjorde inget ”requirement imposed
by the patent”, utan var istället ”a contractual restriction of competition.”
Liksom i AOIP/Beyrard bestod konkurrensbegränsningen dels i begräns-
ningen av licenstagarens kommersiella frihet, dels i att klausulen motver-
kade det allmänna intresset av att felaktiga patent angrips rättsligt.
Undantag kunde inte komma på fråga, eftersom klausulen snarare hin-
drade än främjade den tekniska utvecklingen, genom att ett eventuellt
felaktigt patent skulle begränsa andra aktörers möjlighet att verka inom
området.

I Royon/Meilland 15 förbjöds en icke-angreppsklausul med en liknande
motivering, nämligen att den berövade licenstagaren möjligheten – som
stod öppen för tredje man – att undanröja ett hinder för sin ekonomiska
verksamhet och att det var av vikt att fri konkurrens upprätthölls samt

12 Annars ansåg alltså kommissionen att klausulen var otillåten. Se även Ateliers de Con-
struction de Compiegne v. Fabry [1979] 3 CMLR 77, Bayer AG and Gist Brocades
[1976] 1 CMLR D98 och Plant Royal Bureau [1979] 3 CMLR 42. Från upphovsrättens
område kan nämnas Neilson-Hordell/Richmark, XIIth Report on Competition Policy,
punkt 88–89, där bl.a. en icke-angreppsklasul i ett förlikningsavtal underkändes.
13 Beslut 78/193/EEC, Penney’s Trade Mark, [1978 ] OJ L60/19 (= [1978] 2 CMLR 100).
14 Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
15 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9 (= [1988]
4 CMLR 193).
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att det låg ett allmänt intresse i att felaktiga immateriella rättigheter
undanröjdes. Undantag var inte aktuellt, eftersom tekniska framsteg
motarbetades genom att parterna inte kunde agera fritt inom området
ifråga.

Icke-angreppsklausulen kom sedan att behandlas i några avgöranden
från EG-domstolen. I redan nämda BAT v. Commission16 fastställde EG-
domstolen kommissionens negativa syn på en icke-angreppsklausul avse-
ende varumärke. Även i domen Windsurfing17 bekräftades kommissio-
nens restriktiva uppfattning. Det konstaterades, att klausulen inte låg
innanför patentets ”specific subject matter”. Samtidigt låg det i det all-
männa intresset, att det hinder för ekonomisk aktivitet, som skulle upp-
komma genom ett felaktigt beviljat patent, eliminerades.

En förändring i synen på icke-angreppsklausuler kom däremot genom
EG-domstolens avgörande Bayer v. Süllhöfer.18

I Bayer v. Süllhöfer förelåg ett förlikningsavtal, enligt vilket licenstagaren erhöll en
ickeexklusiv licens och samtidigt åtog sig att inte angripa det upplåtna patentet.
Vid rättslig behandling, då tvistigheter uppkommit några år senare, kom avtalet
av tysk domstol att anses ogiltigt, eftersom icke-angreppsklausulen ansågs vara
konkurrensbegränsande. Domen överklagades till Bundesgerichtshof, som bl.a.
ställde frågan till EG-domstolen, om klausulen kunde vara förenlig med art. 81.1
EGF.

EG-domstolen konstaterade inledningsvis, att kommissionen enligt ett
yttrande i fallet uttalat, att en icke-angreppsklausul i ett licensavtal i
princip skulle anses som en begränsning av konkurrensen enligt art. 81.1
EGF. Ett motsatt synsätt var emellertid enligt kommissionen berättigat,
om klausulen inkluderades i ett förlikningsavtal, förutsatt att existensen
av den industriella äganderätten var central för konflikten och att den
verkligen var ifrågasatt samt att avtalet inte innehöll någon annan klausul,
som kunde vara konkurrensbegränsande, och att icke-angreppsklausulen
var relaterad till den ifrågasatta rättigheten.

Kommissionens uppfattning underkändes emellertid av EG-domstolen.
Någon distinktion mellan förlikningsavtal och andra avtal förelåg inte i

16  Mål 35/83, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v. Commission, [1985] ECR 363
(= [1985] 2 CMLR 470).
17  Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
18  Mål 65/86, Bayer v. Süllhöfer, [1988] ECR 5249 (= [1990] 4 CMLR 182).
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art. 81.1 EGF. Avgörande för hur icke-angreppsklausulen betraktades
skulle vara den juridiska och ekonomiska kontexten. Någon konkurrens-
begränsning förelåg inte i fall som här, då licensen var gratis för licensta-
garen, eftersom denne inte led av den konkurrensmässiga nackdelen att
behöva betala royalty. Så var heller inte fallet, när licensen var relaterad
till föråldrad teknik, som licenstagaren inte använde.19

EG-domstolen poängterade dessutom, att även om den nationella
domstolen fann, att klausulen var konkurrensbegränsande genom att
den begränsade licenstagarens freedom of action, så var det nödvändigt att
vidare ta ställning till om konkurrensen verkligen begränsades i beak-
tansvärd omfattning (”to an appreciable extent”).

Kommissionens beslut Moosehead/Whitbread20 gav uttryck för den
förändring i syn på icke-angreppsklausuler, som införts genom EG-dom-
stolens avgörande. Klausulen avsåg här ett förbud att angripa giltigheten
av ett varumärke. Kommissionen konstaterade, att en sådan klausul
kunde vara konkurrensbegränsande, om den bidrog till att upprätthålla
ett omotiverat inträdeshinder till en marknad. För att så skulle vara fallet
krävdes dock, att det vara fråga om ett välkänt varumärke, som gav en
viktig fördel till det företag, som kunde konkurrera med det, och att
frånvaron av välkänt varumärke skulle utgöra ”a significant barrier to
entry.” Dessa förutsättningar var inte uppfyllda för varumärket ifråga.
Icke-angreppsklausulen omfattade även ett förbud att ifrågasätta inneha-
varens äganderätt till varumärket. Detta ansågs inte konkurrensbegrän-
sande, eftersom någon i vilket fall måste ha rätt till märket och med
hjälp av detta hämma konkurrensen.

10.2.1.2 Kommissionens bestämmelser i gruppundantagsförordningar
Enligt regleringen i den nuvarande TeknikF skall icke-angreppsklausuler
prövas individuellt, utom när de endast omfattar licensgivarens rätt att
säga upp avtalet om licenstagaren väcker talan, och därför är tillåtna
(TeknikF art. 5.1.c). Ursprungligen var icke-angreppsklausuler förbjudna
(licensgivaren kunde dock förbehålla sig rätten att säga upp avtalet genom

19  Vilket tycks förutsätta att licenstagaren inte är skyldig att betala minimiroyalty.
20  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
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en no-challenge termination clause). Det har alltså skett en viss utveckling
i tillåtande riktning. I GTeknikF infördes regeln att icke-angreppsklausu-
len kunde tänkas tillåtas i individuella fall efter invändningsförfarande till
kommissionen. TeknikF:s reglering utgör alltså en vidareutveckling i för-
hållande till senast föregående gruppundantag.21

Kommissionens bestämmelser kan i vissa fall ge upphov till spänning
med nationell rätt. Två olika situationer kan särskiljas, nämligen när reg-
leringen går i förbjudande riktning och när den går i tillåtande rikning.

En avtalad icke-angreppsklausul kan tänkas anses harmoniera med en
nationell civilrättslig lojalitetsprincip.22 Vid en eventuell konflikt med de
EG-rättsliga konkurrensreglerna blir givetvis den konkurrensrättsliga
avvägningen avgörande. Rätten att avtala om en no-challenge termination
clause innebär, att licensgivaren inte är tvungen att kvarstå i ett kontrakts-
förhållande med en licenstagare, som ifrågasätter giltigheten av den upp-
låtna immateriella rättigheten. 

21  I den gamla PatentF gav kommissionen uttryck för sin negativa inställning till icke-
angreppsklausuler. Bestämmelsen fanns på svarta listan. Kommissionen slog fast, att de i
förordningen beviljade undantagen inte skulle gälla, ”(o)m licenstagaren åläggs förbud
mot att bestrida giltigheten av de patent som är föremål för licensen eller andra rättighe-
ter som åtnjuter industriellt rättsskydd eller kommersiell äganderätt inom den gemen-
samma marknaden och som tillhör licensgivaren eller företag med anknytning till denne”
(PatentF art. 3.1). Efter EG-domstolens avgörande Bayer v. Süllhöfer, mål 65/86, [1988]
ECR 5249 (= [1990] 4 CMLR 182), kom kommissionen att revidera sin inställning. I
Know-howF behöll man förbudet mot icke-angreppsklausuler. Man gjorde emellertid
det tillägget i såväl PatentF som Know-howF att ”licensgivarens rätt att säga upp licens-
avtalet i händelse av ett sådant bestridande berörs inte”. Licensgivaren kunde alltså förbe-
hålla sig rätten att säga upp licensavtalet, om licenstagaren inledde process mot honom
genom en no-challenge termination clause. Däremot kunde han inte på annat sätt koppla
sanktioner – t.ex. vitesbestämmmelser – till en icke-angreppsklausul. I GTeknikF hade
kommissionens inställning ytterligare liberaliserats. Icke-angreppsklausulen fanns inte med
på den svarta listan utan omfattades istället av invändningsförfarandet enligt GTeknikF
art. 5.1.
22  Frågan i vilken utsträckning det är möjligt att tala om genomslag för en lojalitetsprin-
cip inom den svenska avtalsrätten har varit föremål för intresse i den civilrättsliga forsk-
ningen under senare år. I ett antal avhandlingar har argumenterats för en lojalitetsprincip
i olika utsträckning och med varierande innebörd. För svensk doktrin se Holm, Den
avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, Votinius, Varandra som vänner
och fiender, Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt och Björkdahl, Lojalitet och kon-
traktsliknande förhållanden.
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Att tillåta icke-angreppsklausuler kan också komma i konflikt med
nationella regler, när dessa går i förbjudande riktning. Sandgren argu-
menterade på 1970-talet för att icke-angreppsklausuler var förbjudna
enligt svensk rätt, eftersom de var oförenliga med den patentprocess-
rättsliga regleringen.23 Som följer av Förordning 1/2003 skall tillåtande
bestämmelser i gruppundantag ha företräde framför nationell rätt.24

10.2.2 Amerikansk rätt

10.2.2.1 Estoppeldoktrinen (1846–1950)
I amerikansk rätt tillämpades tidigare i förhållandet mellan licensgivare
och licenstagare den s.k. estoppeldoktrinen. Estoppeldoktrinen inom imma-
terialrättens område25 innebar, att licenstagaren inte hade rätt att ifråga-
sätta giltigheten av de patent, som upplåtits av licensgivaren. Estoppel-
doktrinen tillämpades för första gången inom patenträtten genom avgö-
randet Wilder v. Adams (1846),26 där domstolen ansåg att licenstagaren
inte kunde få göra gällande ogiltighet för att undkomma krav på royalty-
betalning. Doktrinen kom några år senare att fastställas av Supreme
Court i Kinsman v. Parkhurst (1855).27 Regeln om estoppel kom att vara

23  Enligt 52 § 2 st. PatL har envar som lider förfång rätt att föra talan mot ett patents
giltighet. Enligt ett tingsrättsavgörande ansågs en icke-angreppsklausul sakna process-
rättslig verkan, vilket Sandgren menade var en sannolik ståndpunkt beträffande innehål-
let i svensk rätt, särskilt med hänsyn till det ändamål som uppbär regeln. Saknade icke-
angreppsklausulen processrättslig verkan, borde den heller inte ha civilrättslig verkan:
”En härmed helt likvärdig fråga är om licensgivaren med framgång kan kräva, att ett med
icke-angreppsklausulen förbundet vite utdöms. Om licensgivaren kunde få en sådan
talan gillad, skulle emellertid de syften, som uppbär talerättsregeln i 52 § 2 st., motverkas
och delvis sättas ur spel… Den normala regeln, att en avtalsbestämmelse som saknar proces-
suell verkan också saknar civilrättslig, torde därför vara tillämplig” (Sandgren, ”Patentlicens-
avtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974 s. 242 ff., 257).
24  Se reg 1/03, [2003] OJ L1/1 art. 3.2.
25  Inom civilrätten tillämpades den ursprungligen på hyresförhållanden; en hyresgäst
hade inte rätt att underlåta att betala hyran under förevändning att hyresvärden inte var
rätt ägare till fastigheten. Se Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation
Policy and Risk Allocation into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 226.
26  Wilder v. Adams, 29 F. Cas. 1216 (C.C.D. Mass. 1846) (No. 17,647). Se t.ex. även
Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 226 n. 68.
27  Kinsman v. Parkhurst, 59 U.S. (18 How.) 289 (1855). Se t.ex. även Cooper Dreyfuss,
”Dethroning Lear: Licensee Estoppel and the Incentive to Innovate”, 72 Va. L. Rev.
1986 s. 677 ff., 684 n. 31.
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gällande rätt under 1900-talets första hälft, samtidigt som vissa undantag
preciserades i praxis.28 Ett centralt uttryck för estoppeldoktrinen blev
Supreme Court’s sista avgörande där estoppelregeln upprätthölls, Auto-
matic Radio Co. v. Hazeltine (1950).29 Tvisten hade sin upprinnelse i ett
licensavtal, som ålade licenstagaren att vid försäljning betala royalty för
upplåtna patent, vare sig dessa användes eller inte. I domen slogs fast, att
licenstagaren inte hade rätt att ifrågasätta de upplåtna patentens giltig-
het. Supreme Court bekräftade, att ”(t)he general rule is that the licensee
under a patent license agreement may not challenge the validity of the
licensed patent in suit for royalties due under the contract.”

10.2.2.2 Supreme Court’s avgörande Lear v. Adkins (1969)
Supreme Court upphävde estoppeldoktrinen och reverserade principen i
Automatic Radio Co. v. Hazeltine genom avgörandet Lear, Inc. v. Adkins
(1969).30

I Lear v. Adkins hade ny teknik för sådana gyroskop, som används vid flygnavige-
ring, tagits fram av uppfinnaren John Adkins. Denne upplät rättigheterna till tek-
niken till företaget Lear, som tillverkade flygplansdelar. De upplåtna rättigheterna
bestod dels av företagshemligheter, dels av rätt till framtida patent på uppfin-
ningen, förutsatt att sådant skulle beviljas. Lear åtog sig att betala royalty till
Adkins, så länge uppfinningen användes. Lear hade dock rätt att säga upp licens-
avtalet, om patentet skulle slutgiltigt vägras registrering eller om patentet senare
skulle ogiltigförklaras. Adkins initiala försök att erhålla patent misslyckades. Lear
drog efter en tid slutsatsen, att uppfinningen inte var patenterbar, och vägrade att
betala royalty. Några år senare fick Adkins patentet godkänt och stämde Lear.
Företaget gjorde då gällande, att patentet skulle anses ogiltigt. Frågan uppkom,
om Lear var förhindrad att göra detta p.g.a. regeln om estoppel. Under processen
upprätthölls estoppeldoktrinen av Californiens högsta domstol, varvid målet
överklagades till USA:s högsta domstol. 

Supreme Court menade att regeln om estoppel inte tycktes vara tillräck-
ligt påkallad av rättviseskäl i förhållande till licensgivaren (”the licensor’s
equites”). Rättviseskälen vägde i varje fall lätt mot det allmänna intresset

28  Se t.ex. Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U.S. 342
(1924), Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249 (1945), Sola Elec. Co. v.
Jefferson Elec. Co., 317 U.S. 173 (1942), MacGregor & Westinghouse Elec. & Mfg.
Co., 329 U.S. 402 (1947), Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329
U.S. 394 (1947). Se även Cooper Dreyfuss, ”Dethroning Lear : Licensee Estoppel and
the Incentive to Innovate”, 72 Va. L. Rev. 1986 s. 677 ff., 716 n. 135.
29  Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, Inc., 339 U.S. 827 (1950).
30  Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
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av att tillåta fullständig och fri konkurrens för användning av idéer.
Licenstagarna var ofta de enda, som hade tillräckligt med ekonomiska
incitament för att kunna ifrågasätta licensgivarnas patent. Förhindrades
licenstagarna att göra detta, kunde allmänheten bli lidande under mono-
pol (som inte var påkallade ur patenträttslig synvinkel). Supreme Court
upphävde därför regeln om estoppel. Lear var fri att göra gällande ogil-
tighet i patentet. Domstolen uttalade även i vilken utsträckning Lear
kunde bli skyldigt att betala royalty. I licensavtalet fanns en bestämmelse,
enligt vilken licenstagaren skulle vara skyldig att betala royalty, tills
patentet befanns vara ogiltigt. Bestämmelsen godkändes inte, eftersom
krav på royaltybetalning under långa processer skulle kunna leda till att
licenstagare förlorade incitamenten att ifrågasätta upplåtna patent. Lear
behövde inte betala royalty (under förutsättning att det skulle visa sig att
patentet var ogiltigt) från den tid patentet godkänts av det amerikanska
patentkontoret (Patent Office). Däremot avstod domstolen från att ta
ställning till Lear’s eventuella skyldighet att betala royalty för den tid,
som föregick patentets registrering.

Genom att estoppeldoktrinen upphävdes kom rättsläget att förändras
inom en rad områden. I den efterföljande domstolspraxisen kom icke-
angreppsklausulen att angripas.

10.2.2.3 Efterföljande praxis i underrätter
Genom efterföljande underrättspraxis kom den nya princip som kommit
till uttryck i Lear v. Adkins att få genomslag inom en rad områden. Områ-
den som påverkades var förlikningsavtal,31 royaltybestämmelser32 och
icke-angreppsklausuler. Följande framställning kommer att koncentreras
på avgöranden, som direkt rörde icke-angreppsklausuler, även om prin-
ciper som kommit till uttryck i andra avgöranden kan ha viss betydelse.

I Plastic Contact Lens Co. v. W.R.S. Contact Lens Laboratories, Inc.33

stämde en licensgivare två licenstagare på royalty. Dessa invände, att det
upplåtna patentet var ogiltigt. I licensavtalet förelåg en icke-angrepps-
klausul. Domstolen uttalade, att denna inte kunde hindra (estop) licens-
tagarna att väcka talan mot patentets giltighet. Det första avgörandet där

31  Se t.ex. E S Friedman, ”The Enforceability of Patent Settlement Agreements After
Lear, Inc. v. Adkins”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 715 ff.
32  Se t.ex. Meurer, ”An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, IPLR
1984 s. 121 ff.
33  Plastic Contact Lens Co. v. W.R.S. Contact Lens Laboratories, Inc., 330 F. Supp. 441
(S.D.N.Y. 1970).
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en federal appellationsdomstol tog ställning till en icke-angreppsklausul
blev Bendix Corp. v. Balax, Inc.34 Enligt domstolen var en konsekvens av
avgörandet Lear v. Adkins, att rätten att hindra licenstagare från att angripa
patentets giltighet inte innefattades av det begränsade skydd, som följde av
patenträtten. Icke-angreppsklausulen kunde därför inte göras gällande. I
Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc.35 hävdade part, att
licensgivaren gjorde sig skyldig till patent misuse genom att infoga icke-
angreppsklausuler i licensavtal. Domstolen uttalade, att klausulerna inte
var möjliga att genomdriva rättsligt. Däremot utgjorde de ingen misuse,
eftersom licensgivaren inte använt dem för att begränsa konkurrensen.36

Principen, som slagits fast i Lear v. Adkins, kom även att påverka för-
likningsavtalens ställning och behandlingen av icke-angreppsklausuler i
sådana avtal. I Massilon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State
Advertising Co.37 kunde inte en icke-angreppsklausul göras gällande, som
infogats i ett förlikningsavtal. Intresset av att underlätta förlikning och
minska processer fick vika för intresset av att upprätthålla ”free competi-
tion in ideas”.38 I Werner-Jenkinson Co. v. Allied Chemical Corp.39 under-
kändes ett åläggande gentemot licenstagaren i ett förlikningsavtal att inte
säga upp licensen inom två år. Domstolen kom tolkningsvis fram till att
åläggandet inte skulle betraktas som en icke-angreppsklausul.40

I senare praxis har dock större hänsyn tagits till intresset av att kunna
skriva hållbara förlikningsavtal vid patenträttsliga tvister.41 I avgörandet
Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc.42 upprätthölls en icke-angreppsklausul i ett

34  Bendix Corp. v. Balax, Inc., 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970).
35  Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225 (7th Cir. 1972).
36  Se även Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk
Allocation into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 236 ff.
37  Massilon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advertising Co., 444 F.2d 425
(9th Cir. 1974), cert. denied, 404 U.S. 873 (1971).
38  Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 239.
39  Werner-Jenkinson Co. v. Allied Chemical Corp., 567 F.2d 184 (2d Cir. 1977).
40 E S Friedman, ”The Enforceability of Patent Settlement Agreements After Lear, Inc. v.
Adkins”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 715 ff., 724.
41  Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff.
42  Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001). Se även O’Rourke &
Brodley, ”Antitrust Implications of Patent Settlements: An Incentives Modifying
Approach”, Boston University School of Law, Working Papers Series, Law and Econo-
mics, Working Papers No. 03-08, s. 14.
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förlikningsavtal. Part, som en gång fört talan mot patentets giltighet och
haft möjlighet att upptäcka brister i patentet, men som sedan valt att
ingå förlikningsavtal och åta sig att inte angripa patentet rättsligt, var
enligt domstolen bunden av kontraktet. Denne kunde inte senare som
försvar mot intrångstalan göra gällande, att patentet skulle vara ogiltigt.

En möjlig slutsats som dragits är, att icke-angreppsklausuler enligt
Flex-Foot generellt sett är bindande, om de ingås i förlikningsavtal. Det
har dock framförts, att en sådan tolkning skulle innebära en alltför långt-
gående begränsning av principen i Lear v. Adkins. Istället skall det enligt
denna uppfattning läggas vikt vid att parten i målet haft möjlighet att
upptäcka eventuella brister i patentet men misslyckats, varefter förlik-
ningsavtalet skrevs.43

Inget avgörande har direkt tagit ställning till s.k. no-challenge termina-
tion clauses, d.v.s. icke-angreppsklausuler, som inte innehåller någon
annan sanktion än licensgivarens rätt att säga upp avtalet, om licenstaga-
ren väcker ogiltighetstalan. Det har argumenterats för att sådana klausu-
ler både är önskvärda och skulle kunna tillåtas de lege lata i amerikansk
rätt.44 Advokater har dock undvikit att ta med sådana i licensavtal.45

Rättsläget är osäkert.

10.3 Ekonomiska synpunkter

10.3.1 Konkurrensbegränsande effekter av icke-angreppsklausuler

10.3.1.1 Icke-angreppsklausuler motverkar det allmänna intresset av att 
bristfälliga patent ogiltigförklaras

Ur samhällsekonomisk synvinkel kan det ha skadliga effekter att patent,
som materiellt sett är att betrakta som ogiltiga, inte ogiltigförklaras. Det
är ett allmänt intresse, att ingen ska åtnjuta en immaterialrättsligt skyddad
position, i fall då en sådan inte anses förtjänt. Icke-angreppsklausulen
motverkar detta intresse genom att licenstagare, som kanske hade varit

43  O’Rourke & Brodley, ”Antitrust Implications of Patent Settlements: An Incentives
Modifying Approach”, Boston University School of Law, Working Papers Series, Law
and Economics, Working Papers No. 03-08, s. 14 f.
44  Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff.
45  A.a. s. 215 ff. 
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potentiella konkurrenter och därmed haft starka incitament att väcka
talan mot patentet, avhänder sig rätten till ogiltighetstalan.46

Genom den skyddade position, som patentet skapar, kan konkurrens-
begränsande effekter i form av s.k. dödviktskostnad uppkomma. Detta
beror på de utestängningseffekter, som patentet kan ge upphov till.47

Patentsystemet syftar till en rimlig avvägning mellan bl.a. konkurrens-
begränsande effekter och ökad stimulans att investera i forskning och
utveckling.48 Om patent som inte borde ha godkänts upprätthålls, riske-
rar balansen att förskjutas felaktigt. En dödviktskostnad kan uppstå, som
inte är motiverad i förhållande till den nytta, som patentet skapar. Ogil-
tiga patent medför även andra typiska kostnader, som försämrad forsk-
ning och hämmad teknisk utveckling.49

Genom ett felaktigt patent berövas allmänheten alltså avgiftsfri tillgång
till en uppfinning, som inte bort skyddas. P.g.a. licenstagarens royalty-
avgifter kan priset stiga på licensierade produkter, som denne tillverkar.50

En icke-angreppsklausul kan dock som sådan sänka royaltynivån, efter-
som den innebär en nackdel för licenstagaren.51 Samtidigt har det posi-
tiva effekter, om även ogiltiga patent licensieras ut (jämfört med om så
inte sker), eftersom en marknad med licenstagare blir mer konkurrens-
mässig, när patentets giltighetstid gått ut. Monopolistiska restriktioner
kan även vara svårare att upprätthålla, när det föreligger licensavtal, efter-

46  Se t.ex. Sandgren, ”Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974
s. 242 ff., 264.
47  I Leslie, ”The Anticompetitive Effects of Unenforced Invalid Patents”, 91 Minn. L.
Rev. 2006 s. 101 ff. beskrivs hur ogiltiga patent kan ge upphov till exkluderande effekter.
Ogiltiga patent kan förhindra eller försena konkurrenters marknadsinträde bl.a. genom
deras rädsla för processkostnader och kostnader för att undersöka huruvida patenten är
giltiga eller ej. I vissa fall kan ogiltiga patent även skrämma bort kunder för de nya
konkurrenterna, och de kan få svårt att hitta riskvilligt kapital för att finansiera verksam-
heten. Problemen kan kvarstå, även om det anses sannolikt att patenten är ogiltiga (se
a.a., ssk s. 113 ff.).
48  Se kap. 2.2.3–4.
49  För en översikt över de kostnader patent medför, se avsnitt 2.2.4.2.2, 2.2.4.3.2 och
2.2.4.4.2.
50  Sandgren, ”Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974 s. 242 ff., 264.
51  Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 233.
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som licenstagare kan ha incitament att ”fuska” i förhållande till restriktio-
nerna.52

Icke-angreppsklausulens effekt att motverka undanröjande av ogiltiga
patent förstärks av att särskilt licenstagaren kan ha starka incitament att
vilja angripa patentet, samtidigt som han besitter särskild kunskap om
dess beskaffenhet (licenstagaren kan givetvis även ha ett intresse av att
patentet består, genom att det förhindrar ovälkommen konkurrens).53

Ett motargument skulle dock kunna vara att det allmänna intresset av att
ogiltighetstalan förs mot tveksamma patent i viss utsträckning kan tän-
kas tillgodoses, även om licenstagaren avhänder sig rätten att angripa
patentet, eftersom ”envar som lider förfång” (52 § 2 st. PatL) har rätt att
föra ogiltighetstalan mot patentet. I de fall när patentet exploateras med
stor ekonomisk framgång, har konkurrenterna starka skäl att vilja
avlägsna patentet. Är istället patentet misslyckat, är å andra sidan det all-
männa intresset av att patentet ogiltigförklaras svagt.54 Meurer pekar på
att icke-licensierade företag i samma industri och möjliga nykomlingar
har incitament att väcka ogiltighetstalan istället för att bli licenstagare, så
länge processkostnaderna är lägre än möjliga royaltykostnader.55 Han
menar, att konkurrenternas intresse av att väcka talan mot ett ogiltigt
patent räcker för att tillgodose det allmänna intresset av att felaktiga
patent ogiltigförklaras, utom i de situationer när det är nödvändigt att
bli licenstagare för att erhålla nödvändig information om patentet (vilket
var fallet i Lear v. Adkins).56

Ett stort antal av de patent mot vilka talan väcks blir ogiltigförkla-
rade.57 Ett alternativ till att förbjuda icke-angreppsklausuler skulle
kunna vara att ställa högre krav på patentmyndigheter, så att ett mindre
antal felaktiga patent passerar.58 Det har å andra sidan hävdats, att det är

52  Meurer, ”An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, IPLR 1984
s. 121 ff., 135.
53  Sandgren, ”Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974 s. 242 ff., 264 f.
54  A.a. s 266 f.
55  Meurer, ”An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, IPLR 1984
s. 121 ff., 137.
56  A.a. s. 140.
57  För statistik avseende amerikanska förhållanden, se O’Rourke & Brodley, ”Antitrust
Implications of Patent Settlements: An Incentives Modifying Approach”, Boston University
School of Law, Working Papers Series, Law and Economics, Working Papers No. 03-08,
s. 1 n. 3.
58  A.a. s. 3.
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ekonomiskt effektivt med en viss felmarginal, eftersom kostnaderna för
utredning annars skulle bli alltför höga.59

I Supreme Court’s avgörande Lear v. Adkins60 upphävdes den tidigare
regeln om estoppel vid licensiering, som innebar att licenstagare inte fick
angripa giltigheten av licensgivarens patent. Prejudikatet låg till grund
för efterföljande förbud i praxis mot icke-angreppsklausuler. I Lear v.
Adkins motiverades ställningstagandet med vikten av att skydda ”the
public interest in permitting full and free competition in the use of
ideas”. Domstolen betonade vikten av att just licenstagaren var fri att
angripa patentet. Licenstagarna kunde ofta vara de enda ”with enough
economic incentives to challenge the patentability of an inventor’s disco-
very.”

Även i EG-rätten har behovet av att skydda konkurrensen betonats. I
kommissionens avgörande AOIP/Beyrard 61 ansågs icke-angreppsklausu-
len vara ”a contractual restriction of competition”. Att konkurrensen
begränsats genom avtal ansågs redan vara fallet genom den begränsning
av licenstagarens kommersiella frihet, freedom of action, som förelåg
genom klausulen. Licenstagaren berövades genom avtalet den möjlighet,
som förelåg för alla andra aktörer, att försöka undanröja patentet. Kom-
missionen pekade även på det allmänna intresset av att felaktiga patent
ogiltigförklarades. Samtidigt som licenstagaren var den som hade störst
möjligheter att föra talan mot patentet ”on the basis of the information
given to him by the licensor”, krävde ”the public interest… that the
licensee should not be deprived of this possibility.”

Resonemanget tar i sin utformning i stor utsträckning sikte på vad
som är skäligt mellan parterna. Den konkurrensbegränsande effekten
tycks till stor del bestå i det kommersiella underläge, som licenstagaren
försätts i. När det gäller licenstagarens roll som genomdrivare av det all-
männa intresset tycks det föreligga en viss ambivalens i motiveringen.
Licenstagaren kan vara bäst lämpad, eftersom denne är mest välinforme-
rad om patentet. Att licenstagaren erhållit information från licensgivaren

59 Lemley, ”Rational Ignorance at the Patent Office”, 95 Nw. U. L. Rev. 2001 s. 1495 ff.
Se även O’Rourke & Brodley, ”Antitrust Implications of Patent Settlements: An Incentives
Modifying Approach”, Boston University School of Law, Working Papers Series, Law
and Economics, Working Papers No. 03-08 s. 3.
60 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
61 Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
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tycks dock tala mot att denne skulle få föra talan mot patentet, möjligen
p.g.a. någon underliggande lojalitetsprincip, men här tar det allmänna
intresset av att ogiltighetstalan förs mot felaktiga patent över. Samman-
fattningsvis motiverades alltså förbudet mot icke-angreppsklausulen med
att den var konkurrensbegränsande, dels därför att 1) den begränsade
licenstagarens kommersiella frihet, dels därför att 2) den stred mot det
allmänna intresset av att felaktiga patent ogiltigförklaras.

Vid prövning av samhandelskriteriet uttalade kommissionen, att icke-
angreppsklausulen förstärkte patenträttigheten inte bara mot licenstaga-
ren, utan även mot konkurrenter inom hela gemenskapen.

I avgörandet prövades även, huruvida icke-angreppsklausulen kunde
beviljas undantag enligt art. 81.3. Kommissionen ansåg, att så inte var
fallet. Klausulen utgjorde ett hinder mot ekonomiskt och tekniskt framåt-
skridande, eftersom den kunde utgöra ett hinder för såväl licenstagare
som tredje man att agera fritt inom ramarna för ett felaktigt beviljat
patent. Klausulen förstörde parternas incitament att bedriva forskning
inom områden, som var parallella till patentet. Licenstagarens skyldighet
att betala royalty förstörde incitamentet för denne att hitta bättre tek-
niska lösningar, som inte omfattades av patentet.

Kommissionen förde motsvarande resonemang i senare avgöranden. I
såväl Vaessen/Moris 62 som i Royon/Meilland 63 menade kommissionen, att
icke-angreppsklausulen var konkurrensbegränsande genom att den
begränsade licenstagarens kommersiella frihet och stred mot det all-
männa intresset av att få felaktiga patent undanröja, samtidigt som klau-
sulen inte kunde undantas eftersom den utgjorde ett hinder för tekniska
framsteg. Vid bedömningen av samhandelskriteriet ansågs icke-
angreppsklausulen stärka licensgivarens ställning gentemot dennes kon-
kurrenter inom den gemensamma marknaden.

EG-domstolen tog sedan ställning till icke-angreppsklausuler i två
domar. I Windsurfing64 ansågs en icke-angreppsklausul otillåten. Dom-
stolen betonade, att den stred mot det allmänna intresset av att hinder

62 Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
63 Beslut 85/561/EEC, René Royon v. Alain Meilland, [1985] OJ L369/9, (= [1988]
4 CMLR 193).
64 Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
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mot ekonomisk aktivitet undanröjs. Genom domen Bayer v. Süllhöfer 65

kom däremot synen på icke-angreppsklausuler att förändras. Domstolen
uttalade, att den konkurrensbegränsande effekten skulle bedömas enligt
den juridiska och ekonomiska kontexten (the legal and economic context).
Det påpekades särskilt, att det inte räckte med att visa att licenstagarens
kommersiella frihet (freedom of action) begränsats. Domstolen gav exem-
pel på när det framgick av den juridiska och ekonomiska kontexten, att
en icke-angreppsklausul inte skulle anses konkurrensbegränsande. Så var
fallet om licensen var gratis, eller när licenstagaren fått tillgång till föråld-
rad teknik. Om licensen var gratis slapp licenstagaren den konkurrens-
mässiga nackdel som låg i att betala royalty. Synsättet är dock inte helt
oproblematiskt ur ekonomisk synvinkel. I varje fall under vissa omstän-
digheter kan royaltyfria licenser tyda på att det föreligger ett konkurrens-
begränsande förfarande. Licensgivaren har ju normalt sett ingen anled-
ning att låta konkurrenter utnyttja patent kostnadsfritt, förutsatt att
denne tror att patenten är giltiga och skyddar viktig teknik. I litteraturen
har föreslagits att royaltyfria licenser kan utgöra ett tecken på att det
föreligger kartellsamarbete.66

I Moosehead/Whitbread 67 ansåg kommissionen, att en icke-angrepps-
klausul avseende upplåtet varumärke inte begränsade konkurrensen.
Kommissionen pekade på de omständigheter, när en sådan klausul kunde
vara konkurrensbegränsande. Ett felaktigt varumärke skulle kunna utgöra
”an unjustified barrier to entry into given market”. För att icke-angrepps-
klausulen avseende varumärke verkligen skulle kunna få konkurrensbe-
gränsande effekter krävdes dock, att det var fråga om ett välkänt varu-
märke, som gav ett viktigt övertag till ett företag, som konkurrerade på
en given marknad, och att avsaknaden av varumärkesrätten skulle utgöra
ett signifikativt inträdeshinder.68

65  Mål 65/86, Bayer v. Süllhöfer, [1988] ECR 5249 (= [1990] 4 CMLR 182).
66  Priest, ”Cartels and Patent License Arrangements”, 20 J. L. & Econ. 1977 s. 309 ff.,
327.
67  Beslut 90/186/EEC, Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moose-
head/Whitbread), [1990] OJ L100/32 (= [1991] 4 CMLR 391).
68  Moosehead/Whitbread: ”Only where the use of a well-known trademark would be an
important advantage to any company entering or competing in any given market and the
absence of which therefore constitutes a significant barrier to entry, would this clause
which impedes the licensee to challenge the validity of the trademark, constitute an
appreciable restriction of competition within the meaning of Article [81(1)].”
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I Riktlinjerna till TeknikF uttalas att ”(i) den fria konkurrensens
intresse och i enlighet med de principer som ligger bakom skyddet av
immateriell egendom, bör ogiltiga immateriella rättigheter upphävas.
Ogiltiga immateriella rättigheter hindrar innovation istället för att
främja den” (punkt 112).

10.3.2 Icke-angreppsklausulens affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

10.3.2.1 Främjande av investering i teknikutveckling, främjande av 
patenterbar teknik framför företagshemligheter och främjande 
av licensiering

En rad argument som är inbördes besläktade med varandra tar sikte på
ekonomiska effekter, som typiskt sett omfattas av patentets ändamål. Icke-
angreppsklausulen kan verka stimulerande för investering i forskning
och utveckling. Om den tillåts, ges incitament att föredra utvecklande av
patenterbar teknik framför företagshemligheter. Icke-angreppsklausulen
underlättar licensiering av ny teknik och bidrar så till teknikspridning.

De argument, som talar för att icke-angreppsklausulen skulle främja
patentets funktioner, har inte fått något uttalat genomslag i vare sig EG-
rätt eller amerikansk rätt. Inom båda rättssystemen finns däremot utta-
landen, som pekar mot att icke-angreppsklausulen ligger utanför imma-
terialrättens innehåll. I Bendix Corp. v. Balax, Inc.69 uttalade en ameri-
kansk federal appelationsdomstol, att rätten att förbjuda en licenstagare
att angripa patentets giltighet inte omfattades av patenträttens skydd. I
Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc.70 ansågs dock inte
icke-angreppsklausuler utgöra misuse (de kunde emellertid inte enligt
domstolens uttalande genomdrivas rättsligt).

I EG-rätten har i en rad avgöranden uttalats, att icke-angreppsklausuler
ligger utanför immaterialrättens innehåll. I AOIP/Beyrard 71 uttalade
kommissionen om en icke-angreppsklausul, att den ”is not a matter per-
taining to the existence of the patent”, och enligt avgörandet Vaessen/
Moris72 var den inte ”a requirement imposed by the patent”. I Wind-

69 Bendix Corp. v. Balax, Inc., 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970).
70 Panther Pumps & Equipment Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225 (7th Cir. 1972).
71 Beslut 76/29/EEC, Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) v.
Beyrard (AOIP/Beyrard), [1976] OJ L6/8 (= [1976] 1 CMLR D14).
72 Beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris),
[1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511).
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surfing73 uttalade EG-domstolen, att icke-angreppsklausulen inte låg
innanför patentets ”specific subject matter”. Gemensamt för de avgöran-
den, som pekade på att icke-angreppsklausulen låg utanför immaterial-
rättens ram, var att de ansåg klausulen otillåten.

Inom litteraturen har däremot icke-angreppsklausulens patentbefräm-
jande egenskaper framhållits av författare, som är kritiska mot den
(främst i amerikansk rätt) hårda behandlingen av icke-angreppsklausuler.

10.3.2.1.1 FRÄMJANDE AV INVESTERING I TEKNIKUTVECKLING

Ett patents värde för patenthavaren är beroende av möjligheten att
genomdriva det. Ju oftare en patenthavare måste genomdriva patentet
genom domstol, desto mindre är värdet. Det är heller inte säkert, att en
patentprocess alltid ger ett rättvisande resultat.74 Om licenstagarens möj-
lighet att föra ogiltighetstalan mot det upplåtna patentet försvåras, främ-
jas incitamentet att uppfinna genom att processkostnader undviks och
risken att berättigade patent felaktigt blir ogiltigförklarade undviks.75

Möjligheten att ta med icke-angreppsklausuler i licensavtal skulle därför
kunna säkra patentets värde och därmed även verka i stimulerande rikt-
ning för att investera i forskning och utveckling.

En viktig funktion som pekats på är att icke-angreppsklausulen möj-
liggör för licensgivaren och licenstagaren att på ett mer effektivt sätt allo-
kera risk mellan sig.76 Särskilt viktigt är detta för små forskningsintensiva
företag med begränsade möjligheter till finansiering. Dessa kan i ett
senare stadium av utveckling och kommersialisering av en uppfinning
föredra att licensiera ut patentet.77 Argumentet blir starkare om särskilt
små företag anses viktiga för utveckling av innovationer.78 Icke-

73 Mål 193/83 EEC, Windsurfing International Inc. v. Commission, [1986] ECR 611
(= [1986] 3 CMLR 489).
74 E S Friedman, ”The Enforceability of Patent Settlement Agreements After Lear, Inc. v.
Adkins”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 715 ff., 725 f.
75 Meurer, ”An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”, IPLR 1984
s. 121 ff., 139.
76 Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 219, Cooper Dreyfuss,
”Dethroning Lear: Licensee Estoppel and the Incentive to Innovate”, 72 Va. L. Rev.
1986 s. 677 ff., 725 f.
77 Cooper Dreyfuss, ”Dethroning Lear: Licensee Estoppel and the Incentive to Innovate”,
72 Va. L. Rev. 1986 s. 677 ff., 730 f.
78  Se a.a. s. 726 ff.
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angreppsklausulen befrämjar därmed forskning och utveckling genom
att den möjliggör för uppfinnaren att minska sin patentrisk.

10.3.2.1.2 FRÄMJANDE AV PATENTERBAR TEKNIK FRAMFÖR FÖRETAGS-
HEMLIGHETER

Om förbud mot icke-angreppsklausuler försämrar incitamenten att upp-
finna, kan det på motsvarande sätt leda till att företag föredrar att inves-
tera i forskning och utveckling avseende produkter, som kan skyddas
som företagshemligheter. Finns både möjligheter att skydda uppfin-
ningen med hjälp av patent eller som hemlig know-how, kan det senare
föredras.79 En sådan utveckling innebär en nackdel, eftersom allmänhe-
ten går miste om de fördelar, som följer av att uppfinningen offentliggörs
genom patentsystemet. Bl.a. motverkas därmed spridning av teknisk
information.80 Kan däremot licensavtalet användas för att som ovan
nämnts omfördela risk mellan licensgivare och licenstagare, tillkommer
ett incitament att föredra patent framför know-how.81

10.3.2.1.3 FRÄMJANDE AV LICENSIERING

En annan typ av ekonomiskt argument tar sikte på ”licensieringsklimatet”.
Om licenstagare alltid kan angripa patentets giltighet, minskar villigheten
att upplåta licenser, vilket i sin tur leder till att intresset av att förvärva
patent minskar, eftersom licensiering är en av de viktigaste formerna för
exploatering av patent. Sjunker licensieringsberedskapen leder detta även
till minskat utnyttjande av befintlig teknik, eftersom antalet licenstagare
minskar.82 En icke-angreppsklausul kan däremot uppmuntra uppfinna-
ren att licensiera. Licensieringen leder till att tekniken kan användas mer
effektivt, eftersom det kan vara billigare att licensiera ut uppfinningen än
att själv skaffa fram nödvändigt kapital. En kapitalstark licenstagare kan
placera produkten på marknaden snabbare. Genom att möjligheten att
processa begränsas, minskar även royaltynivån.83

I Riktlinjerna till TeknikF uttalas, att ”(k)ommissionen förhåller sig
emellertid positivt till klausuler om att inte bestrida immateriella rättig-

79  A.a. s. 741.
80  Se a.a. s. 733 ff. 
81  Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Allocation
into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 234.
82  Sandgren, ”Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974 s. 242 ff., 269.
83  Se Taylor, ”No-Challenge Clauses: Incorporating Innovation Policy and Risk Alloca-
tion into Patent Licensing Law”, 69 Ind. L.J. 1993 s. 215 ff., 233, som argumenterar för
att en no-challenge termination clause bör accepteras.
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heter till know-how, när det sannolikt är omöjligt eller mycket svårt att
återkräva licensierad know-how när den röjts. I sådana fall främjas sprid-
ningen av ny teknik av att licenstagaren åläggs att inte bestrida licensierad
know-how, framför allt genom att svagare licensgivare kan ge starkare
licenstagare licenser utan att riskera att deras rättigheter kommer att
bestridas när licenstagaren har tillägnat sig den know-how som licensierats”
(punkt 112).

10.3.2.2 Främjande av förlikningsavtal
Det finns även andra skäl för att tillåta icke-angreppsklausuler. Rent pro-
cessekonomiskt kan det vara av värde, att parter löser en tvist genom att
ingå licensavtal, samtidigt som licenstagaren avhänder sig rätten att
angripa patentet rättsligt. Detta är av särskild betydelse vid förliknings-
avtal.84

I amerikansk rätt har genom senare praxis skillnad gjorts mellan icke-
angreppsklausuler i vanliga licensavtal respektive i förlikningsavtal. Som
exempel från tidigare praxis kan nämnas Massilon-Cleveland-Akron Sign
Co. v. Golden State Advertising Co. (1971),85 där en icke-angreppsklausul
i ett förlikningsavtal inte kunde göras gällande. I ett relativt sent avgö-
rande, Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc. (2001),86 ansågs däremot en icke-
angreppsklausul i ett förlikningsavtal vara bindande. Det har hävdats, att
avgörandet visar att icke-angreppsklausuler är generellt sett bindande i

84  Sandgren, ”Patentlicensavtal och icke-angreppsklausuler”, NIR 1974 s. 242 ff., 265 f.
Förlikningsavtal har positiva effekter bl.a. genom att de minskar kostnader för process i
form av direkta kapitalkostnader och kostnader i form av förseningar och affärsosäkerhet.
Genom att osäkerhet undanröjs underlättas affärsplanering och det blir möjligt att inves-
tera i forskning och utveckling utan risk för intrångstalan. För kunderna kan förliknings-
avtal resultera i ökade valmöjligheter och förbättring av konkurrens i produkterna. För
kunden medför också förlikningsavtalet ökad trygghet i utnyttjande av produkten,
genom att risk för avbrott p.g.a. patentintrång elimineras. Ur allmänhetens synvinkel
sker också en förbättring i form av minskade kostnader för domstolsväsendet. Negativa
effekter av förlikningsavtal föreligger dock, om parterna har möjlighet att med hjälp av
detta försämra konkurrensen. Detta är uppenbart, när de är i ond tro om patentets giltig-
het, men konkurrensbegränsande effekter kan också uppkomma, när patentet kan vara
giltigt men viss grad av osäkerhet föreligger. Se Robert & Falconi, ”Patent Litigation
Settlement Agreements in the Pharmaceutical Industry: Marrying the Innovation Bride
and the Competition Groom”, 27 E.C.L.R. 2006 s. 524 ff., 525.
85  Massilon-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Advertising Co., 444 F.2d 425
(9th Cir. 1974), cert. denied, 404 U.S. 873 (1971).
86  Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001).
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förlikningsavtal, men i doktrinen finns det även författare, som vill ge
domen en mer begränsad räckvidd.87

Inom EG-rätten har kommissionen företrätt ståndpunkten, att det
bör göras en skillnad mellan vanliga licenser och förlikningsavtal. I
Penney’s 88 tog kommissionen ställning till en icke-angreppsklausul vid en
förlikning, som kan betraktas som en s.k. exit payment. Förlikningsavta-
let avsåg rätten till ett varumärke, där en part mot ekonomisk ersättning
åtog sig att inte använda det omtvistade varumärket, samt att inte väcka
talan mot motpartens varumärke inom en femårsperiod. Väcktes talan
efter periodens utgång, skulle den ekonomiska ersättningen återbetalas.
Kommissionen uttalade, att en icke-angreppsklausul normalt skulle
anses begränsa konkurrensen, men att så inte var fallet här. Klausulen
omfattade endast en femårsperiod, under vilken det var osannolikt, att
varumärket i vilket fall skulle komma att upphävas. Efter perioden stod
det parten fritt att väcka talan mot varumärket, även om villkoren var
sådana att det var svårare. Detta kunde dock enligt kommissionen rätt-
färdigas med hänsyn till behovet för parterna att kunna uppnå en förlik-
ning. Processer hade förts i olika delar av världen under många år. Avta-
let ansågs nödvändigt för att förlikning skulle kunna träffas och det
begränsade inte parternas frihet mer än vad som var nödvändigt för förlik-
ningen.89 Kommissionen pekade också på att inga andra restriktioner,
som t.ex. territoriella begränsningar, förelåg.

I EG-domstolens avgörande Bayer v. Süllhöfer 90 uttalade kommissio-
nen i ett yttrande, att en icke-angreppsklausul i princip skulle betraktas
som konkurrensbegränsande, men att den skulle anses förenlig med
art. 81.1, när den ingick i ett förlikningsavtal, förutsatt att immaterial-
rätten verkligen var ifrågasatt, att avtal inte innehöll ytterligare klausuler,
som begränsade konkurrensen, och att klausulen verkligen avsåg den
omtvistade rättigheten. Kommissionen tycks här ha resonerat enligt
motsvarande linje som i Penney’s. EG-domstolen tillbakavisade dock

87 O’Rourke & Brodley, ”Antitrust Implications of Patent Settlements: An Incentives
Modifying Approach”, Boston University School of Law, Working Papers Series, Law
and Economics, Working Papers No. 03-08, s. 14 f.
88 Beslut 78/193/EEC, Penney’s Trade Mark, [1978 ] OJ L60/19 (= [1978] 2 CMLR 100).
89 Penney’s: ”For many years past numerous lawsuits in various parts of the world have
arisen for the settlement of which the present agreement has been necessary and the
agreement does not limit the freedom of the parties more than is necessary for the settle-
ment.”
90 Mål 65/86, Bayer v. Süllhöfer, [1988] ECR 5249 (= [1990] 4 CMLR 182).
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kommissionens ståndpunkt. Enligt domstolen gjorde art. 81.1 ”no
distinction between agreements whose purpose is to put an end to litiga-
tion and those concluded with other aims in mind.” Avgörande skulle
istället vara den rättsliga och ekonomiska kontexten.

I Riktlinjerna till TeknikF menar kommissionen, att det kan finnas
anledning att betrakta icke-angreppsklausulen i ett särskilt ljus, när det
föreligger ett förlikningsavtal: ”I samband med förlikningsavtal och avtal
om att inte hävda sina rättigheter anses klausuler om att inte bestrida
immateriella rättigheter i regel falla utanför tillämpningsområdet för
artikel 81.1. Det är en naturlig del av sådana avtal att parterna kommer
överens om att inte efteråt bestrida de immateriella rättigheter som
omfattas av avtalet. Själva syftet med avtalet är ju att lösa tvister eller att
undvika framtida tvister” (punkt 209).

10.4 Analys och sammanfattning
Icke-angreppsklausuler har en mer förmånlig ställning inom EG-rätt än i
amerikansk rätt. Inom den amerikanska rätten kom klausulen att bli
otillåten genom avgörandandet Lear v. Adkins och efterföljande praxis,
där det först under senare år genom underinstansavgörandet Flex-Foot
(2001) öppnats för en möjlighet att införa klausulen i förlikningsavtal.
Det är oklart, i vilken utsträckning det är tillåtet för licensgivaren att för-
behålla sig rätten att säga upp licensavtalet, om licenstagare väcker talan
mot giltigheten av den upplåtna immateriella rättigheten (no challenge
termination clause).

Inom EG-rätten var tidigare icke-angreppsklausuler förbjudna. Redan
i det första gruppundantaget, PatentF, klargjordes dock rätten att avtala
om no challenge termination. Genom utvecklingen i rättspraxis fastställ-
des också en möjlighet att avtala mer omfattande om icke-angrepp.

Genom de senaste gruppundantagen har icke-angreppsklausulens
ställning tydligt förbättrats. I GTeknikF kunde den tillåtas efter ett
invändningsförfarande, och i nuvarande TeknikF stadgas att tillåtligheten
skall prövas individuellt. Det finns därför möjlighet att använda klausulen,
när det är särskilt påkallat.
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11. Prisfixering

11.1 Olika former av prisfixering
Prisstyrning kan förekomma i olika former. I dess mest bestämda form
innebär den, att avtalet innehåller en klausul avseende prisfixering. Med
prisfixering avses att avtalspart direkt åläggs att sälja till visst pris. Det är
här en stor principiell skillnad mellan två olika situationer, nämligen när
ett minimipris respektive ett maximipris fastställs. Om en avtalspart inte
får sälja under ett minsta tillåtna pris, kan klausulen ha en direkt pris-
höjande effekt. Konkurrensen kan därmed försämras med ett minskat
utbud som följd. Ett avtalat krav på högsta tillåtna pris innebär däremot,
att avtalspart inte tillåts höja priserna ovanför viss nivå. De konkurrens-
begränsande effekterna av detta är mindre klara.

Prisstyrning kan även ske på en indirekt väg, där t.ex. en licensgivare
kan kontrollera prisbildningen utan att direkt ålägga licenstagarna en
viss prissättning. Prisrekommendationer som inte är formellt förpliktande
kan få genomslag på prissättning. Licensgivaren kan också påverka pris-
sättningen genom kraven på royalty.1 T.ex. kan ökade royaltykrav vid
högre försäljningsvolymer påverka kvantitet och prissättning. Prisbild-
ningen kan också tänkas påverkas genom att licenstagaren åläggs att pro-
ducera och sälja under viss högsta tillåtna kvantitet.2

I föreliggande kapitel är det främst minimipriser, maximipriser och
rekommenderade priser, som kommer att behandlas, medan övriga for-
mer av prisstyrning i viss utsträckning analyseras i andra avsnitt.

Betalningskrav som är utformade som löpande royaltyavgifter är den
vanligaste betalningsformen i ett licensavtal. Licensgivaren erhåller royalty-
betalningar för varje enhet, som licenstagaren producerat eller sålt enligt
licensavtalet. Royaltyavgiften påverkar emellertid marginalkostnaden för
varje enhet och har därför inflytande på försäljningspriset. Den löpande

1  Se vidare nedan 11.2.3.1.
2  Om royalty och kvantitetsklausuler se 6.2.1.1.2.
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avgiften kan därför utgöra en metod för illegala karteller att styra med-
lemmarnas prissättning.

11.2 Konkurrensrättslig reglering

11.2.1 EG-rätt

11.2.1.1 Allmänt om regleringen av prisfixering inom EG-rätten
Prisfixering anses konkurrensbegränsande enligt EG-fördragets ordalydelse.
Enligt art. 81.1(a) är särskilt avtal eller samordnade förfaranden konkur-
rensbegränsande, om de innebär att ”inköps- eller försäljningspriser eller
andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs”.

Förbudet mot prisfixering har bekräftats i praxis från EG-domstolen.
I Vereenigen van Cementhandeleren v. Commission3 (1972) förelåg ett sys-
tem av formellt sett endast rekommenderade priser mellan konkurrenter.
Domstolen ansåg att det egentligen var fråga om prisfixering4 och att de
rekommenderade priserna var prisstyrande genom att de skapade en
förutsebarhet vad gällde konkurrenternas prispolitik.5

I Papier Peints6 (1975) hade kommissionen förklarat, att ett antal
överenskommelser och beslut som träffats av en sammanslutning för bel-
giska tapettillverkare var oförenliga med art. 81.1. Ett system med pris-
listor hade upprättats, som detaljisterna skulle visa upp vid försäljningen.
Detaljisterna förbjöds vidare att offentliggöra avsteg nedåt från prislistorna.
Sammanslutningens medlemmar beordrades att omedelbart upphöra
med den otillåtna verksamheten samtidigt som de bötfälldes. Beslutet över-
klagades till EG-domstolen, där talan kom att begränsas så att överkla-
gandet endast omfattade bötesbeloppet. EG-domstolen pekade på att EGF
uttryckligen identifierar direkt eller indirekt prisfixering som oförenlig
med den gemensamma marknaden. Prisfixeringen ansågs påverka sam-
handeln, även om den endast var begränsad till Belgien. Kommissionens
beslut upprätthölls.

3  Mål 8/72, Vereenigen van Cementhandeleren v. Commission, [1972] ECR 977
(= [1973] CMLR 7).
4  Vereenigen van Cementhandeleren v. Commission punkt 18–22.
5  Vereenigen van Cementhandeleren v. Commission punkt 21–22.
6  Mål 73/74, Papier Peints v. Commission, [1975] ECR 1491 (= [1976] 1 CMLR 589).
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11.2.1.2 Rättspraxis avseende prisfixering i licensavtal och franchiseavtal
Kommissionen har i sin praxis tagit avstånd från prisfixering. I Yoshida
Kogyo7 (som aldrig behövde gå till formellt beslut, eftersom parterna
självmant ändrade avtalet) påpekade kommissionen, att prisfixering var
konkurrensbegränsande. I beslutet Nungesser8 ålades parterna att upp-
rätthålla ett bestämt pris för försäljning i Tyskland. Klausulen ansågs
konkurrensbegränsande. Denna del av beslutet överklagades inte till EG-
domstolen.

För licensavtal har EG-domstolen tagit ställning till prisfixering i för-
handsavgörandet Erauw-Jacquery9 (1988). I det föreliggande avtalet
bestämdes ett minsta tillåtna pris, som licenstagaren skulle upprätthålla
vid försäljning. Denna var begränsad till Belgien. EG-domstolen slog
fast, att prisfixeringens begränsning till det belgiska territoriet inte ute-
slöt att samhandeln påverkades. Domstolen uttalade särskilt, att ”(i)n
this connection it must be pointed out that article [81.1] of the treaty
expressly mentions as being incompatible with the common market
agreements which ’directly or indirectly fix purchase or selling prices or
any other trading conditions’.” Det återstod dock för den nationella
domstolen att pröva om samhandeln begränsades ”to an appreciable
extent”.

I förhandsavgörandet Pronuptia10 (1986) tog EG-domstolen ställning
till det system av prisrekommendationer, som kan förekomma i franchise-
avtal. Domstolen slog fast, att ”(t)he fact that the franchisor makes price
recommendations to the franchisee does not constitute a restriction of
competition, so long as there is no concerted practice between the
franchisees themselves of the actual application of such prices.” Icke bin-
dande riktpriser från franchisegivaren ansågs alltså tillåtna, vilket även
följts i senare gruppundantagsförordningar.

7 Re the Complaint by Yoshida Kogyo KK, [1978] 3 CMLR 44.
8 Beslut 78/823/EEC, Nungesser (Breeder’s Rights – Maize Seed), [1978] OJ L286/23
(= [1978] 3 CMLR 434
9 Mål 27/87, Louis Erauw-Jacquéry Sprl v. La Hesbignonne Société Co-opérative,
[1988] ECR 1919 (= [1988] 4 CMLR 576).
10 Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
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11.2.1.3 Reglering i gruppundantagsförordningar
Prisfixering har varit förbjuden i samtliga gruppundantagsförordningar.
Klausulen var på svarta listan i PatentF (art. 3.6) och Know-howF
(art. 3.8), vilket upprepades i GTeknikF (art. 3.1).

I nuvarande TeknikF anses det som en särskilt allvarlig konkurrensbe-
gränsning, om parter som är konkurrenter sluter ett avtal som ”direkt
eller indirekt, ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna
kontrollerar, syftar till… att begränsa en parts möjligheter att fastställa
sina priser när denne säljer produkter till tredje man” (art. 4.1.a). Anses
prisfixering föreligga, innebär detta, att avtalet faller utanför gruppundan-
taget.

Bestämmelsen gör ingen skillnad mellan minimipriser och maximi-
priser. Enligt Riktlinjerna till TeknikF har det ”ingen betydelse om avtalet
avser fasta priser, minimipriser, maximipriser eller rekommenderade priser”
(punkt 79). Som framgår är det alltså heller inte tillåtet att fastställa icke
bindande riktpriser.

Om parterna inte är konkurrenter, är det däremot tillåtet både att
fastställa maximipriser och rekommenderade priser. Det är förbjudet
med avtal, som syftar till ”att begränsa möjligheterna för en part att fast-
ställa sina priser när denne säljer produkter till tredje man utan att
begränsa möjligheten att ålägga ett högsta försäljningspris eller ett
rekommenderat försäljningspris, under förutsättning att dessa inte får
karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris som en följd av påtryck-
ningar eller incitament från någon av parterna” (art. 4.1.b). Bestämmel-
sen tycks vara direkt utformad efter formuleringen i VertikalF.11 För
franchising gäller alltså motsvarande reglering av prisfixering.12 Är det
däremot fråga om faställande av minimipriser, är detta alltså förbjudet
enligt TeknikF, även när parterna inte är konkurrenter (art. 4.1.b).

11  Det var således genom tillkomsten av VertikalF, som kommissionen förändrade sin
uppfattning om fixerade maximipriser. Se även Montangie, ”The New Approach to Price
Ceilings: a Matter of Sound Economic Reasoning”, 21 E.C.L.R. 2000 s. 269 ff., 272 f.
12  Enligt VertikalF faller ett avtal utanför gruppundantaget, om det har till syfte att
begränsa ”köparens möjligheter att bestämma försäljningspriset, med undantag för leve-
rantörens möjlighet att fastställa ett högsta försäljningspris eller ett rekommenderat för-
säljningspris, under förutsättning att dessa inte som en följd av påtryckningar eller
incitament från någon av parterna får karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris”
(art. 4.a). Vid franchising (eller för andra vertikala avtal) är det alltså tillåtet att fastställa
maximipris eller icke bindande riktpris.
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I Riktlinjerna till TeknikF uttalas, att licensavgifter som beräknas på
grundval av individuell produktförsäljning direkt påverkar produktens
marginalkostnad och produktpriset, men är ändå normalt tillåtna.
Löpande licensavgifter kan anses som fastställande av priser vid ömse-
sidiga licensavtal ”endast om avtalet inte har något som helst konkur-
rensfrämjande syfte och därför inte utgör ett äkta licensavtal. I sådana
fall, där avtalet inte skapar något värde och därför inte har någon giltig
företagsekonomisk grund, är arrangemanget falskt och utgör en kartell”
(punkt 80).13

S.k. total sales royalty, royalty beräknad på all produktförsäljning, anses
oftast utgöra en form av otillåten prisstyrning, om den avtalats mellan
parter som är konkurrenter. Undantag enligt art. 81.3 kan vara aktuellt i
mycket speciella situationer, ”där det på grundval av objektiva faktorer
kan fastställas att begränsningen är nödvändig för att det skall före-
komma licensiering. Detta kan vara fallet om det utan begränsningen
skulle vara omöjligt eller orimligt svårt att beräkna och övervaka den
licensavgift som licenstagaren skall betala” (Riktlinjer punkt 81).

13  Kommissionens förslag till ny TeknikF drabbades av kritik för uttalanden om löpande
licensavgifter. ABA menade att ”(a)lthough the Draft Guidelines implicitly acknowledge
that running royalties may sometimes be a superior payment mechanism to lump sum
royalties, and suggest that they will not be treated as a hardcore infringement in such
circumstances… other analysis in the Draft Guidelines casts doubt regarding the Com-
mission’s receptiveness to running royalties” (ABA remissvar s. 13). Formuleringen i
punkt 80 har tillförts den slutliga versionen och klargör, att ingripanden mot löpande
royaltyavgifter endast torde bli aktuella under mycket speciella omständigheter. 

Även i amerikansk rätt finns möjligheten att löpande licensavgifter kan anses konkur-
rensbegränsande vid korslicensiering. I Guidelines on Licensing uttalas, att ”(i)n the con-
text of cross-licensing between competitors royalty obligations may amount to price
fixing and thus constitute a hardcore restriction of competition” (par. 147). 

Löpande royaltyavgifter kan tänkas användas mellan avtalsparterna för att koordinera
prissättning gentemot konsumenterna. Ofta är dock löpande royaltyavgifter det mest
effektiva sättet att fastställa ett pris för tekniköverföring. Betalningsmetoden är framför
allt viktig p.g.a. svårigheterna att värdera den överförda tekniken. De löpande royalty-
avgifterna fungerar som en meterprissättning för tekniken, där betalningsskyldigheten
står i proportion till licenstagarens utnyttjande av tekniken. En nära relaterad synpunkt
är, att betalningsmetoden därmed fungerar som ett instrument för riskallokering mellan
parterna. Föreligger osäkerhet om teknikens värde, är licenstagaren kanske inte villig att
betala en fixerad klumpsumma för tekniköverföring. Slutligen kan även löpande royalty-
avgifter fungera som en finansieringsform för licenstagarens åtaganden (ABA remissvar
s. 12 f.).
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11.2.2 Amerikansk rätt

11.2.2.1 Allmänt om prisfixering
Prisstyrning är ett centralt inslag i kartellverksamhet, som syftar till att
hålla priser uppe. I amerikansk rätt kom prisfixering tidigt att förbjudas i
olika horisontala avtal. 

I tidig amerikansk praxis var prisfixering i vertikala avtal, mellan till-
verkare och distributörer, endast förbjuden, när tillverkaren hade en stor
marknadsandel, eller när avtalet kunde användas för att uppnå horison-
tal prisfixering.14 Prisfixering kom att förbjudas i vertikala avtalsförhål-
landen genom Supreme Court’s avgörande Dr. Miles Medical Co. v. John
D. Park & Sons Co.15 (1911). Prisfixering ansågs omöjligt att upprätt-
hålla mellan parterna, eftersom ett avtal som begränsade individens rätt
till fri handel var ogiltigt enligt huvudregeln i common law. En sådan
begränsning kunde dock godtas, om den var reasonable, vilket innebar,
att den skyddade båda parternas intressen och inte var till skada för all-
mänheten. Domstolen uttalade om prisfixeringen, att ”agreements or
combinations between dealers, having for their sole purpose the destruc-
tion of competition and the fixing of prices, are injurious to the public
interest and void.” I senare praxis, t.ex. United States v. Parke, Davis and
Co.16 (1960), klargjordes, att prisfixering enligt antitrusträtten var för-
bjuden per se. I Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp.17 (1984) vägrade
Supreme Court att upphäva per se-förbudet. För att en avtalsklausul skall
omfattas av per se-förbudet mot prisfixering krävs däremot numera i ver-
tikala avtalsrelationer enligt Business Electronics Corp. v. Sharp Elctronics
Corp.18 (1988), att klausulen ”includes some agreement on price or price
levels.” Förbudet mot prisfixering i vertikala avtal ges alltså en smalare

14  Grogan v. Chaffee, 156 Cal. 611, 105 P. 745 (1909), John D. Park & Sons Co. v.
Hartman, 153 Fed. 24, 42 (6th Cir. 1907), cert. dismissed, 212 U.S. 588, 29 S.Ct. 689
(1908), Klingel’s Pharmacy v. Sharp & Dohme, 104 Md. 218, 64 A. 1029 (1906). Se
även Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 472.
15  Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 400, 31 S.Ct. 376,
381 (1911).
16  United States v. Parke, Davis and Co., 362 U.S. 29, 80 S.Ct. 503 (1960).
17  Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp., 465 U.S. 752, 104 S.Ct. 1464, rehearing
denied, 466 U.S. 994, 104 S.Ct. 2378 (1984).
18  Business Electronics Corp. v. Sharp Elctronics Corp., 485 U.S. 717, 728, 108 S.Ct.
1515, 1521 (1988).
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omfattning än vid horisontala överenskommelser, där det räcker att avta-
let påverkar priset.19

11.2.2.2 Maximipriser
I amerikansk rätt har det tidigare varit förbjudet för en tillverkare att
bestämma högsta tillåtna pris för distributören.20 I Albrecht v. Herald Co.21

(1968) bestämde en tidningsproducent distributörens maximipris, och
när denne överskred detta, erbjöd tidningen kunderna att köpa direkt av
producenten. Distributören, som enligt avtalet erhållit exklusiva geogra-
fiska rättigheter, stämde tidningsproducenten för att denne handlat i
strid med Sherman Act och ville erhålla tredubbelt skadestånd. Supreme
Court slog fast, att det var förbjudet per se att föreskriva maximipriser.
Sådana kunde enligt domstolen försämra konkurrensen genom att kvali-
tetshöjande åtgärder, som konsumenterna var villiga att betala högre pris
för, uteslöts. Maximipriser kunde även i praktiken fungera som en slags
prisfixering, när det verkliga priset normalt låg mycket nära maximipriset.

Betydelsen av Albrecht kom att begränsas genom den s.k. antitrustskade-
doktrinen (antitrust injury doctrine), som slogs fast genom Supreme
Court’s avgörande Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl O-Mat, Inc.22 (1977).
Domstolen uttalade att klaganden i ett antitrustärende ”must prove
antitrust injury, which is to say injury of the type the antitrust laws were
intended to prevent and that flows from that which makes defendants’
act unlawful. The injury should reflect the anticompetitive effect either
of the violation or of anticompetitive acts made possible by the viola-
tion.”23 Eftersom skadeståndsanspråket vid ett konkurrensbegränsande
förfarande alltså var beroende av att det kunde härledas från det konkur-
rensbegränsande momentet i det förbjudna förfarandet, kunde detta
antas minska genomslaget för per se-förbudet mot att fastställa maximi-
priser. I USA Petroleum Co. v. Atlantic Richfield Co. (ARCO)24 prövades,

19  Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 465 ff., s. 474 m. hänv. n. 56.
20  Om utvecklingen i amerikansk rättspraxis, se Fesmire, ”Maximimum Vertical Price
Fixing from Albrecht Through Brunswick to Khan: An Antitrust Odyssey”, 24 Seattle U.
L. Rev. 2001 s. 721 ff., 746 ff.
21  Albrecht v. Herald Co., 390 U.S. 145 (1968).
22  Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl O-Mat, Inc., 429 U.S. 477 (1977).
23  I Brunswick underkändes därmed kärandesidans skadeståndskrav. Förlusterna hade
uppkommit genom att Brunswick Corp. köpt upp företag och därigenom konkurrens-
utsatt käranden.
24  USA Petroleum Co. v. Atlantic Richfield Co., 490 U.S. 1097 (1989).
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huruvida ett företag kunde erhålla ersättning för konkurrensskada, när
förlusten berodde på att en konkurrents agerande begränsades av fast-
ställda maximipriser (som inte kunde anses utgöra rovprissättning).
Supreme Court slog fast, att detta inte var möjligt enligt antitrustskade-
doktrinen.

Regeln från Albrecht kom slutligen att reverseras i avgörandet State Oil
v. Khan25 (1997). 

Barkat Khan drev enligt ett leasingkontrakt med State Oil en bensinstation. Khan
skulle enligt avtalet sälja bensin från State Oil för högst 3,25 cent ovanför sitt eget
inköpspris. Översteg priset denna nivå, skulle mellanskillnaden betalas till State
Oil. Khan lyckades inte uppfylla betalningskraven enligt leasingkontraktet, varför
detta sades upp. Khan stämde State Oil för att ha brutit mot antitrusträtten. Utan
det fastställda maximipriset menade Khan, att han hade kunnat uppfylla betal-
ningsvillkoren enligt leasingavtalet.

Supreme Court upphävde i avgörandet per se-förbudet från Albrecht och
slog istället fast, att fastställda maximipriser fortsättningsvis skulle prövas
enligt rule of reason. Antitrustlagstiftningens främsta syfte var enligt
domstolen att skydda mellanmärkeskonkurrensen, och vidare var låga
priser bra för konsumenterna, så länge det inte var fråga om rovprissätt-
ning.

11.2.2.3 Rekommenderade priser
Det är tillåtet i amerikansk rätt att i vertikala avtalsförhållanden utfärda
rekommenderade riktpriser. I avgörandet Monsanto Co. v. Spray-Rite
Serv. Corp.26 (1984) ställde Supreme Court upp ett relativt högt bevis-
krav för att det skall anses föreligga ett olagligt förfarande i ett förhål-
lande mellan tillverkare och distributör för att upprätthålla priser. Det
måste visas, att det kan uteslutas, att tillverkare och distributör inte age-
rat oberoende av varandra. Av avgörandet följer som konsekvens, att det
är tillåtet för en tillverkare att rekommendera priser och att det inte före-
ligger någon överträdelse, om distributörerna oberoende av varandra väljer
att följa rekommendationerna.27 I Supreme Court’s avgörande Business
Electronics Corp. v. Sharp Elctronics Corp.28 (1988) uttalades, att en klausul

25  State Oil v. Khan, 522. U.S. 3 (1997).
26  Monsanto Co. v. Spray-Rite Serv. Corp., 465 U.S. 752, 761 (1984).
27  Se även Denger, ”Resale Pricing Issues in Distribution and Franchisor Operations”,
60 Antitrust L.J. 1992 s. 419 ff., 426.
28  Business Electronics Corp. v. Sharp Elctronics Corp., 485 U.S. 717, 728, 108 S.Ct.
1515, 1521 (1988).
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för att vara förbjuden per se måste ”includes some agreement on price or
price levels.” Även detta ger stöd för att icke-bindande prisrekommenda-
tioner är tillåtna.29

En viktig gränsdragning blir därför, när t.ex. en franchisegivare skall
anses utöva alltför stor påtryckning mot franchisetagarna, så att det blir
fråga om en olaglig styrning av priset. Det finns ett antal avgöranden
från domstolar, där det tagits ställning för vad som är tillåtet respektive
otillåtet.30 Det är t.ex. tillåtet för franchisegivaren att gå ut med annon-
ser med rekommenderat pris.31 Domstolarna har även identifierat olika
åtgärder, som skall anses vara otillåtet tvång. Sådana kan bestå i övervak-
ning av distributörers priser samt tvingande annonsering,32 krav på till-
stånd för avvikelser från rekommenderat pris,33 hot om sanktioner,34

åtgärder som försämrar förhållanden för distributörer som inte följer
rekommendationerna,35 och publicering av sanktioner (som uppsägning
av kontrakt) till andra distributörer.36

29  Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 475.
30  Om dessa se även Denger, ”Resale Pricing Issues in Distribution and Franchisor Opera-
tions”, 60 Antitrust L.J. 1992 s. 419 ff., 426 ff.
31  Isaksen v. Vermont Castings Inc., 825 F.2d 1158, 1162 (7th Cir. 1987), cert. denied,
486 U.S. 1005 (1988), United States v. O.M. Scott & Sons, 303 F. Supp. 141, 148,
153–155 (D.D.C. 1969).
32  Albrecht v. Herald Co., 390 U.S. 145, 149–50 (1968), United States v. Parke, Davis
& Co., 362 U.S. 29, 44 (1960), FTC v. Beech-Nut Packing Co., 257 U.S. 441, 454–55
(1922), Roland Mach. Co. v. Dresser Indus., 749 F.2d 380, 393 (7th Cir. 1984), Inter-
photo Corp. v. Minolta Corp., 295 F. Supp. 711, 716 (S.D.N.Y.), aff ’d per curiam, 417
F.2d 621 (2d Cir. 1969).
33  Pitchford Scientific Instrs. Corp. v. PEPI, Inc., 531 F.2d 92, 98 (3d Cir. 1975), cert.
denied, 426 U.S. 935 (1976), Interphoto Corp. v. Minolta Corp., 295 F. Supp. 711, 716
(S.D.N.Y.), aff ’d per curiam, 417 F.2d 621 (2d Cir. 1969), Bender v. Southland Corp.,
749 F.2d 1205 (6th Cir. 1984).
34  Albrecht v. Herald Co., 390 U.S. 145, 149–50 (1968), Yentsch v. Texaco Inc., 630
F.2d 46, 53 (2d Cir. 1980), Bowen v. New York News, Inc., 522 F.2d 1242, 1254 (2d

Cir. 1975), cert. denied, 425 U.S. 936 (1976), Greene v. General Foods Corp., 517 F.2d
635, 644 n.5 (5th Cir. 1975), cert. denied, 424 U.S. 942 (1976), Lehrman v. Gulf Oil
Corp., 464 F.2d 26, 32–33 (5th Cir.) cert. denied, 409 U.S. 1077 (1972).
35  Isaksen v. Vermont Castings Inc., 825 F.2d 1158, 1162 (7th Cir. 1987), cert. denied,
486 U.S. 1005 (1988).
36  FTC v. Beech-Nut Packing Co., 257 U.S. 441, 454–55 (1922), McCabe’s Furniture
Inc. v. La-Z-Boy Chair Co., 798 F.2d 323, 328 (8th Cir. 1986) cert. denied, 486 U.S.
1005 (1988).
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11.2.2.4 Prisfixering i patentlicensavtal
Till skillnad från andra avtal om prisfixering har prisfixering i patent-
licensavtal tillåtits i amerikansk rätt. I Supreme Court’s avgörande E.
Bement & Sons v. National Harrow37 (1902) förelåg ett licensavtal med
bl.a. en bestämmelse om minimipriser. Frågan uppkom, om avtalet var
förenligt med Sherman Act. Domstolen uttalade, att prisfixeringen
utgjorde ett rimligt åläggande, som visserligen syftade till att höja priset,
”but that was only recognizing the nature of the property dealt in, and
providing for its value so far as possible.” Att prisfixering skulle tillåtas i
patentlicensavtal blev senare bekräftat i det centrala avgörandet General
Electric38 (1926), där frågan uppkom om förbudsregeln i Dr Miles
Medical39 (1912) skulle tillämpas vid licensiering av patent. Domstolen
menade, att licensgivaren skulle ha rätt att genom prisfixering upprätt-
hålla priset, eftersom denne alternativt kunde ha avstått från att upplåta
licens och istället endast sälja de licensierade produkterna själv. Licens-
givaren borde enligt domstolen ha rätt att kräva av licenstagaren, att
denne inte förstörde de vinster, som licensgivaren kunnat erhålla genom
egen försäljning. I United States v. Line Materiel Co.40 (1948) ville en
minoritet upphäva regeln från General Electric, vilket blev överröstat.41

Tillåtligheten av prisfixering i patentlicensavtal har även senare bekräf-
tats i United States v. Huck Manufacturing Co.42 (1965), där en delad
Supreme Court avstod från att ändra ett överklagat domstolsavgörande,
där en prisfixeringsklausul i ett patentlicensavtal godtagits.

Det har gjorts en rad undantag43 från avgörandet General Electric. Pris-
fixeringen får inte utökas till ickepatenterade produkter eller processer,44

prisfixeringen får inte utökas till senare led efter licenstagarens försälj-

37  E. Bement & Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70, 22 S.Ct. 747 (1902).
38  United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476, 47 S.Ct. 192 (1926).
39  Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 400, 31 S.Ct. 376,
381 (1911).
40  United States v. Line Materiel Co., 333 U.S. 287, 293–315, S.Ct. 550, 553–564
(1948).
41  Prisfixeringen förbjöds dock med hänsyn till omständigheterna i fallet, där det förelåg
korslicensiering.
42  United States v. Huck Manufacturing Co., 382 U.S. 197, 86 S.Ct. (1965).
43  Om dessa se Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 243.
44  Cummar-Graham Co. v. Straight Side Basket Corp., 142 F.2d 646, 647 (5th Cir.),
cert. denied, 323 U.S. 726, 65 S.Ct. 60 (1994).
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ning,45 prisfixering i korslicensiering är förbjuden, och det är även möj-
ligt att det kan vara otillåtet när det finns flera licenstagare.46

Prisfixering är en kontroversiell form av konkurrensbegränsning, och
trots tillåtligheten enligt General Electric undviks den av de flesta licens-
givare, med hänsyn till att den annars är förbjuden per se.47 Som framgått
ovan är tillåtligheten även kringgärdad av begränsningar.

Den amerikanska administrationen (justitiedepartementet och FTC)
betraktar prisfixering som i princip förkastlig även i patentlicensavtal. I
Guidelines 5.2 pekas på avgöranden där prisfixering varit otillåten, och
det uttalas att ”the Agencies will enforce the per se rule against resale
price maintenance in the intellectual property context.”

11.2.2.5 Misusedoktrinen
Även vid tillämpning av misusedoktrinen är regeln i General Electric av
central betydelse. I ett avgörande från en distriktsdomstol, LucasArts
Entertainment Co. v. Humongous Entertainment Co. (1993)48 har en långt
gående prisfixering upprätthållits i en upphovsrättslicens.49 

45 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 243–251, 62 S.Ct. 1088, 1090–1094
(1942), Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 446–457, 60 S.Ct. 618,
620–626 (1940).
46 United States v. United States Gypsum Co., 333 U.S. 364, 68 S.Ct. 525 (1948), United
States v. New Wrinkle, 342 U.S. 371, 72 S.Ct. 350 (1952), Newburgh Moire Co. v.
Superior Moire Co., 237 F.2d 283, 291–194 (3d Cir. 1956).
47 Coch & Chen, ”Specific Practices that have been Challenged as Misuse” i ABA Section
of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 60, Mc-
Cartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing Context” i ABA
Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation s. 90.
48 LucasArts Entertainment Co. v. Humongous Entertainment Co., 815 F. Supp. 332
(N.D. Cal. 1993).
49 McCartney, ”Practical Aspects of the Law of Misuse: Misuse in the Licensing Context”
i ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation
s. 90.
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11.3 Ekonomiska synpunkter avseende prisfixering

11.3.1 Konkurrensbegränsande effekter av fastställda minimipriser

11.3.1.1 Begränsning av licenstagarnas inommärkeskonkurrens
Genom prisfixering begränsas licenstagarnas konkurrens dels med licens-
givaren, dels inbördes. Prisfixering utgör därmed en begränsning av
inommärkeskonkurrensen eller begränsning av konkurrensen inom
samma teknik. Ju större vikt som läggs vid inommärkeskonkurrensen,
desto större kan skadan anses vara.

I amerikansk rätt har prisfixering tillåtits i patentlicensavtal genom
Supreme Court’s avgörande General Electric,50 även om avgörandets
räckvidd begränsats i senare praxis, samtidigt som de konkurrens-
vårdande myndigheterna är mycket kritiska mot prisfixering i patent-
licensavtal.51 

I EG-rätten är det helt förbjudet att avtala om minimipris i licens-
avtal. Fastställda minimipriser är förbjudna i såväl horisontala avtalsrela-
tioner (där all styrning av parts möjlighet att fastställa priser är för-
bjudna, TeknikF art. 4.1.a) som vertikala relationer (TeknikF art. 4.2.a).

11.3.1.2 Täckmantel för kartell
Den grundläggande invändningen mot prisfixering i licensavtal har varit
att det kan utgöra ett verktyg för parter att genom en ömsesidigt fördel-
aktig överenskommelse komma undan priskonkurrens.52 Är avtalet slu-
tet i horisontalt led, mellan parter som är konkurrenter, kan licensie-
ringen givetvis fungera som ett kartellavtal. Även avtal i vertikala led kan
dock under vissa omständigheter vara täckmantel för kartellbildning.
Det har pekats på, att det i vertikala avtal kan föreligga dels en kartell
mellan återförsäljare,53 dels mellan tillverkare.54 En motsvarande proble-
matik föreligger vid territoriella restriktioner.55

50  United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926).
51  Se 11.2.2.4.
52  Se t.ex. Gibbons, ”Price Fixing in Patent Licenses and the Antitrust Laws”, 51 Va. L.
Rev. 1965 s. 273 ff., 280 ff.
53  Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 443 ff.
54  A.a. s. 447 f.
55  Se 4.3.2.4.
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11.3.2 Minimiprisets affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

11.3.2.1 Prisfixering är inom patentets ramar och befrämjar 
patenthavarens belöning

Prisfixering kan utgöra en metod för patenthavaren att tillgodogöra sig
belöning för investering i forskning och utveckling. Prisfixeringen är
alltså med detta synsätt en metod för patenthavaren att tillgodogöra sig
den ekonomiskt skyddade position, som erhålls genom patentet. Ett för-
bud mot förfarandet skulle därmed minska värdet på patentet, och vara i
konflikt med syftet bakom patentsystemet.56

I Supreme Court’s avgörande General Electric57 fastställdes, att det var
tillåtet för en patenthavare att fastställa minimipriser för licenstagaren.
Enligt domstolen borde patenthavaren ha rätt till detta för att kunna
skydda sin egen försäljning, eftersom en av de värdefulla komponenterna
i den exklusiva rättigheten bestod i den vinst, som patenthavaren kunde
erhålla vid försäljning.58

11.3.2.2 Incitament att licensiera
Att tillåta prisfixering i licensavtal kan vara till nytta genom att patentha-
varens incitament att exploatera uppfinningen genom licensiering ökar.
Får inte patenthavaren bestämma prissättningen i ett licensavtal, kan
detta leda till att denne föredrar att exploatera uppfinningen själv. Tillåts

56  Se t.ex. Gibbons, ”Price Fixing in Patent Licenses and the Antitrust Laws”, 51 Va. L.
Rev. 1965 s. 273 ff., 276 f. Gibbons menar dock att argumentet för att tillåta prisfixering
i patentlicensavtal är av mindre vikt, eftersom patentet, för att prisfixering skall vara tillå-
ten enligt amerikansk rätt, måste omfatta de sålda slutprodukterna. Detta gäller sanno-
likt endast en mindre andel av de patent som är kommersiellt värdefulla, och det är svårt
att i förväg, vid ett investeringsbeslut, förutse om ett patent kommer att omfatta detta
krav (se a.a. s. 277).
57  United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476, 47 S.Ct. 192 (1926).
58  Supreme Court uttalade att ”(o)ne of the valuable elements of the exclusive right of a
patentee is to acquire profit by the price at which the article is sold. The higher the price,
the greater the profit, unless it is prohibitory. When the patentee licenses another to
make and vend and retains the right to continue to make and vend on his own account,
the price at which his licensee will sell will necessarily affect the price at which he can sell
his own patented goods. It would seem entirely reasonable that he should say to the
licensee, ’Yes, you may make and sell articles under my patent but not as to destroy the
profit that I wish to obtain by making them and selling them myself.’”
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prisfixering, kan detta leda till fler licenser, vilket leder till tekniksprid-
ning.59

11.3.2.3 Begränsar free riding
Prisfixering kan användas som en metod för att komma till rätta med free
riding. Genom att bestämma återförsäljarens priser, undviker tillverkaren
att återförsäljarens incitament att sälja en konkurrensmässig produkt med
vidhängande tjänster förstörs genom inommärkeskonkurrens. Mellan-
märkeskonkurrensen kommer därigenom att främjas med ökat utbud
som följd.60 Prisfixering fungerar här på motsvarande sätt som territoriella
begränsningar.61 Genom det skydd mot konkurrens som klausulen
erbjuder, kan licenstagarna erhålla incitament att upprätthålla och för-
bättra produktens kvalitet.62

11.3.2.4 Främjar möjlighet till marknadsinträde för tillverkaren, minskar 
återförsäljarens risk

Prisfixering kan under vissa omständigheter tänkas underlätta inträde för
tillverkare av nya produkter på en marknad. Fastställda minimipriser kan
minska risken för återförsäljare att erbjuda köparna nya produkter.
Skulle återförsäljarna riskera priskonkurrens, skulle de kanske inte vara
beredda att köpa in de nya produkterna. Prisfixering kan därmed i vissa
fall tänkas underlätta marknadsinträde för nya aktörer.63

11.3.3 Konkurrensbegränsande effekter av fastställda maximipriser

11.3.3.1 Täckmantel för karteller
Maximipriser är problematiska, om de kan misstänkas utgöra en täck-
mantel för en kartell. Ett fastställt maximipris kommer under sådana
omständigheter att i praktiken fungera som ett minimipris. När det före-

59  Gibbons, ”Price Fixing in Patent Licenses and the Antitrust Laws”, 51 Va. L. Rev.
1965 s. 273 ff., 277 f.
60  Se Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 451 ff.
61  Om konkurrensbegränsande effekter av territoriella begränsningar se 4.3.2.
62  Marvel & McCafferty, ”Resale Price Maintenance and Quality Certification”, 15
Rand J. Econ. 1984 s. 346 ff. 
63  Hovenkamp, Federal Antitrust Policy s. 454 f.
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ligger ett avtal med angivet maximipris, kan det därför vara nödvändigt
att undersöka, om det finns tecken på en bakomliggande kartell.64

I Supreme Court’s avgörande Albrecht,65 där maximipriser ansågs för-
bjudna per se, påpekades särskilt risken för att högsta tillåtna priser i
praktiken kan fungera som minimipriser: ”if the actual price charged
under a maximum price scheme is nearly always the fixed maximum
price, which is increasingly likely as the maximum price approaches the
actual cost of the dealer, the scheme tends to acquire all the attributes of
an arrangement fixing minimum prices.”

Maximipriser är förbjudna enligt TeknikF, när det är fråga om licens-
avtal i horisontala relationer (art. 4.1.a och Riktlinjer punkt 79). Där-
emot är de tillåtna mellan avtalsparter i vertikala relationer (art. 4.2.a).
Detta förutsätter, enligt bestämmelsen i TeknikF, att maximipriset ”inte
får karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris, som en följd av
påtryckningar eller incitament från någon av parterna.” Även i Riktlin-
jerna påpekas, att maximipriser kan få karaktären av minimipriser: ”På
liknande sätt kan direkt eller indirekt fastställande av priser göras mer
effektivt, genom att man kombinerar detta med åtgärder, som minskar
licenstagarens incitament att minska sitt försäljningspris… Samma
metoder kan användas för att få maximipriser eller rekommenderade pri-
ser att fungera som fasta eller lägsta försäljningspriser (punkt 97).”

11.3.3.2 Monopsoni
Bakom fastställda maximipriser kan döljas den konkurrensbegränsande
marknadsstruktur, som består i att köparen har stark marknadsmakt. Vid
uppkommen monopsoni faller varans pris, samtidigt som försäljnings-
volymen minskar. Att avtalade maximipriser skulle vara uttryck för
monopsoni är sannolikt ovanligt, även när köparens marknad är koncen-
trerad.66

64  Easterbrook, ”Maximum Price Fixing”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 886 ff., 900 ff.
När artikeln skrevs, var maximipriser förbjudna per se i amerikansk rätt. Easterbrook
menar, att avtalsbestämmelsen bör bedömas enligt rule of reason och att risken för att det
finns en bakomliggande kartell bör bedömas vid ett sådant förfarande snarare än att
maximipriser förbjuds per se.
65  Albrecht v. Herald Co., 390 U.S. 145 (1968).
66  Easterbrook, ”Maximum Price Fixing”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 886 ff., 904 f.
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11.3.3.3 Inträdeshinder
Fastställda maximipriser kan tänkas utgöra ett inträdeshinder mot
nykomlingar på en marknad. Säljare i en oligopolistisk marknadsstruk-
tur kan frukta, att högre priser lockar till sig konkurrenter och därför
konspirera för att förhindra detta. Avtalade maximipriser sätter därigenom
marknadsmekanismerna ur spel och förhindrar inträde på marknaden.67

Avtalad maximiprissättning fungerar därmed som en form av limit pricing,
som syftar till att förhindra nya konkurrenters inträde.68

En invändning mot detta är, att det inte är givet att en sådan form av
prissänkning skulle vara icke önskvärd. Välfärdsförlusten, som uppkom-
mer genom färre aktörer på marknaden, kan vara mindre än den förlust,
som skulle uppkommit genom ett högre monopolistiskt pris. Även om
det fastställda maximipriset varar längre, förlorar konsumenterna inte
lika mycket i början, som de skulle gjort vid ett högre monopolistiskt
pris. Det högre priset skulle dessutom ha attraherat även relativt ineffek-
tiva företag.69

Det kan även ifrågasättas, om ett avtalat maximipris verkligen kan
lyckas förhindra inträde av nya aktörer. För att ett pris skall kunna sättas
ovanför den konkurrensmässiga nivån krävs, att det finns inträdeshinder
till marknaden, eller att säljaren besitter skalekonomiska fördelar.70

Säljare, som avtalar inbördes om maximipriser, besitter i allmänhet inga
skalekonomiska fördelar. Dessa kan inte utesluta effektivare konkurren-
ter för att inträda på marknaden.71

67 Sullivan, Handbook of the Law of Antitrust s. 211.
68 Scherer, Industrial Market Structure and Economic Performance s. 232 ff. och Gaskins,
”Dynamic Limit Pricing: Optimal Pricing Under Threat of Entry”, 3 J. Econ. Theory
1971 s. 306 ff. argumenterar för att limit pricing kan användas som effektiv metod för att
begränsa konkurrensen. För kritik mot uppfattningen se Easterbrook, ”Predatory Strategies
and Counterstrategies”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 263 ff., 296 f., McGee, ”Predatory
Pricing Revisited”, 23 J. L. & Econ. 1980 s. 289 ff., 307 ff., och Pashigian, ”Limit Price
and the Market Share of the Leading Firm”, 16 J. Indus. Econ. 1968 s. 165 ff. (Easter-
brook, a.a. n. 55 hänv.)
69 Easterbrook, ”Maximum Price Fixing”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 886 ff., 905 ff.
70 Skalekonomiska fördelar betraktas av en del ekonomer, t.ex. inom Harvardskolan som
exempel på inträdeshinder. Motsvarande synsätt föreligger inom EG-rätten (Riktlinjer
till TeknikF punkt 138). Här återges emellertid Easterbrooks resonemang. Denne tillhör
Chicagoskolan och betraktar därmed inte skalekonomi som en källa för inträdeshinder.
71  Easterbrook, ”Maximum Price Fixing”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 886 ff., 906 f.
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Det kan även i vissa fall finnas möjligheter för köpare att komma runt
säljarnas konkurrensbegränsande förfarande. Köpare kan genom långsik-
tiga kontrakt hjälpa nya aktörer att uppnå skalekonomiska fördelar.
Resonemanget tycks förutsätta, att köparna är relativt starka, t.ex. kan
försäkringsbolag tänkas dra nytta av att hjälpa in nya aktörer.72

11.3.4 Maximiprisets affärsmässiga funktioner och andra 
effektivitetshöjande effekter

11.3.4.1 Lägre pris på slutprodukten genom undvikande av 
dubbelmarginalisering

I licensavtal, franchiseavtal, distributionsavtal och liknande avtal kan
uppkomma s.k. dubbelmarginaliseringseffekter med högre priser på slut-
produkten för exempelvis konsumenter, när båda parterna i exempelvis
licensavtalet innehar marknadsmakt. Licenstagare eller franchisetagare
kan, beroende på marknadsstrukturen, tänkas ha en stark marknadsställ-
ning i förhållande till konsumenterna. Har exempelvis franchisegivaren
en stark marknadsställning, samtidigt som inommärkeskonkurrensen
mellan franchisetagarna är svag, kan detta tänkas leda till höga priser på
produkterna för slutanvändarna. Detta leder dels till sämre villkor för
konsumenterna med dödviktskostnad genom monopolistisk prissätt-
ning, dels till lägre vinster för franchisegivaren genom sjunkande försälj-
ningsvolym. Det ekonomiska problemet kan lösas genom att franchise-
tagarna åläggs maximipriser. Resultatet blir såväl bättre lönsamhet för
franchisegivaren som lägre priser för konsumenterna.73

11.3.4.2 Minskar sökkostnader
Maximipriser kan komma konsumenterna till nytta genom att de mins-
kar deras sökkostnader. Ju högre sökkostnaderna är, desto större möjlig-
het och utrymme finns för säljaren att överskrida marginalkostnaden,
när varan prissätts. Är sökkostnaderna höga, är köparen beredd att betala
ett högre pris för att slippa ytterligare sökning. Säljarens incitament att
sänka priset under konkurrenternas minskar, eftersom detta inte leder till
tillräcklig ytterligare försäljning. En metod att minska sökkostnaderna för
konsumenterna består i reklam och annonsering. Detta möjliggör för

72  A.a. s. 907 f.
73  Blair & Esquibel, ”Maximum Resale Price Restraints in Franchising”, 65 Antitrust
L.J. 1996 s. 157 ff., 161 ff. Om dubbelmarginalisering se även avsnitt 6.3.2.4.
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lågprissäljarna att identifiera sig, men kan vara mindre effektivt om kun-
den är osäker på varans kvalitet. Överenskommelser om maximalt pris
kan på motsvarande sätt bidra till att minska sökkostnaderna. Deltagarna
i överenskommelsen kan identifiera sig som lågprissäljare, vilket leder till
ökad försäljningsvolym.74

11.4 Analys och slutsatser
Avtal, som innefattar prisfixering med bundenhet för en eller flera avtals-
parter att sälja produkter inom bestämda prisintervall, är givetvis särskilt
problematiska ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Att kontrollera pris-
bildningen är det typiska beteendet vid kartellavtal. Att avtalsmässigt
binda part vid visst försäljningspris har varit förbjudet i såväl EG-rätt som
amerikansk rätt, oavsett om det förelegat ett horisontalt eller vertikalt
avtal. Ett undantag har dock gjorts i amerikansk rätt för patentlicens-
avtal genom Supreme Court’s avgörande General Electric. Domen har
dock undergrävts genom att prisfixering förbjudits i mer kvalificerade
situationer vid patentlicensiering, t.ex. när det föreligger korslicensie-
ring. Den amerikanska administrationen menar att prisfixering även när
det föreligger patentlicensavtal bör vara förbjuden och framhåller, att
prisfixering i sådana fall alltid kommer att angripas. Inom EG-rätten har
alla former av prisfixering tidigare varit förbjudna i gruppundantagsför-
ordningarna.

En förändring har dock skett inom båda rättsordningarna, när det gäl-
ler prisfixering, som ålägger part att inte sälja över ett maximipris. Klau-
sulen påverkar normalt inte konkurrensen genom prishöjningar på pro-
dukterna. Genom ett avgörande från Supreme Court, State Oil v. Khan
(1997), slogs fast, att det var tillåtet att avtala om maximipris i ett verti-
kalt avtal. Principen fick även genomslag i EG-rätten, som tillät maximi-
priser i vertikala avtal genom VertikalF. I TeknikF är det tillåtet med
bestämda maximipriser, om parterna inte är konkurrenter med varandra.
Den amerikanska rätten tycks här ha påverkat EG-rätten.

Inom amerikansk rätt är det tillåtet inom vertikala avtal med rekom-
menderade priser, som inte är avtalsrättsligt förpliktande. Det har i
praxis preciserats omständigheter, när prisrekommendationer dock är
förbjudna. Så är fallet när avtalspart utsätts för otillbörlig press att följa

74  Easterbrook, ”Maximum Price Fixing”, 48 U. Chi. L. Rev. 1981 s. 886 ff., 892 ff.
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viss prissättning. Likaså är det tillåtet inom EG-rätten med prisrekom-
mendation inom såväl vertikala avtal (VertikalF) som licensavtal, när
parterna inte är konkurrenter (TeknikF).

En viktig skillnad mellan EG-rätt och amerikansk rätt är regleringen
av klausuler med prisstyrande effekter. I amerikansk rätt krävs för verti-
kala avtal uttrycklig prisfixering för per se-förbud, inte endast att klausu-
len har en prisstyrande effekt. I EG-rätten är däremot prisstyrning för-
bjuden, om den ”direkt eller indirekt, ensamt eller i kombination med
andra faktorer, som parterna kontrollerar, syftar till” att begränsa en
parts möjlighet att fastställa sina priser gentemot tredje man (TeknikF
art. 4.1.a och art. 4.2.a).
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12. Ekonomins genomslag i den 
konkurrensrättsliga regleringen 
av licensavtal i EU

12.1 Inledning
I föreliggande undersökning har utvecklingen inom EG-rätten analyserats
komparativt med den amerikanska rätten ur ett ekonomiskt perspektiv.
En utgångspunkt för analysen har varit den konkurrensrättsliga regleringen
av enskilda klausultyper i licensavtal och franchiseavtal.

Vid analys ur ett ekonomiskt perspektiv av den konkurrensrättsliga
regleringen av licensavtal och franchiseavtal är vissa generella frågor av
centralt intresse. En viktig principiell fråga är, i vilken utsträckning kon-
kurrensrätten ger uttryck för en ekonomiskt realistisk syn på konkurren-
sen, när olika klausuler behandlas som konkurrensbegränsande. En
annan viktig frågeställning är, i vilken utsträckning immaterialrätternas
ekonomiska funktionssätt beaktas vid den konkurrensrättsliga regleringen.
Det är också av intresse att fastställa vilka ekonomiska argument, som är
av avgörande betydelse vid avvägningen mellan de olika klausultypernas
ekonomiska funktioner och konkurrensbegränsande effekter. Slutligen
kommer att diskuteras vilket inflytande olika ekonomiska skolbildningar
kan antas ha haft på EG-rätten och hur EG-rätten påverkats av den ameri-
kanska rätten.

12.2 Konkurrensbegreppet

12.2.1 Problemställningen
Ett centralt problem för konkurrensrätten är hur begrepp som konkur-
rens och konkurrensbegränsning skall förstås. EG-rätten har kritiserats,
för att den inte analyserar konkurrens på ett ekonomiskt realistiskt sätt
vid den konkurrensrättsliga regleringen. Det har pekats på avgöranden,
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där en avtalsklausul ansetts konkurrensbegränsande ex post, men där det
samtidigt inte tillräckligt beaktats att avtalsklausulen ex ante möjliggjort
avtalet och därmed faktiskt förbättrat den existerande konkurrensen.
Det är därför av intresse att undersöka i vilken utsträckning en utveck-
ling kan ha skett i den konkurrensrättsliga analysen i detta avseende och
hur tillämpningen i den nya TeknikF bör karaktäriseras. En fråga av sär-
skilt intresse är också hur avvägningen mellan inommärkeskonkurrens och
mellanmärkeskonkurrens görs. En annan kritik har riktats mot konkur-
rensrätten, för att den tidigare inte gjort skillnad på klausuler, som haft
vertikala respektive horisontala effekter. Klausuler, som begränsar part i
ett vertikalt led, anses i ekonomiskt tänkande som betydligt mindre
skadliga än om de verkar i horisontala led. I den nuvarande TeknikF har,
i motsats till tidigare reglering, skillnader mellan konkurrensbegräns-
ningar i vertikala respektive horisontala avtalsrelationer fått en avgörande
betydelse för regleringen. Frågan är därför i vilken utsträckning TeknikF
här bättre speglar ett ekonomiskt tänkande. Därefter kommer att
behandlas vilken betydelse verklig marknadsmakt har för bedömning av
konkurrensbegränsande avtal enligt art. 81.1. Slutligen kommer det att
analyseras, i vilken utsträckning man i nuvarande konkurrensrättsliga
analys frångått formalistiska resonemang till förmån för en mer realistisk
prövning.

12.2.2 Analys av konkurrens ex ante respektive ex post

12.2.2.1 Skillnaden mellan analys ex ante och analys ex post
Viss kritik, som riktats mot EU:s konkurrensrättsliga reglering och sär-
skilt kommissionens praxis, har pekat på, att man vid olika avgöranden
gjort en bedömning om ett avtal varit konkurrensbegränsande ex post
snarare än ex ante. Om ett avtal anses konkurrensbegränsande ex post
innebär det, att avtalet innehåller konkurrensbegränsande klausuler, som
försämrar konkurrensen jämfört med om avtalet funnits men inte inne-
hållit dessa. Detta betyder inte nödvändigtvis, att de problematiska klau-
sulerna skulle anses konkurrensbegränsande ex ante, eftersom avtalet
kanske inte ingåtts om klausulerna inte tagits med.

Den grundläggande skillnaden mellan analys ex ante och ex post är
alltså, att man vid en bedömning ex post utgår från utfallet i efterhand,
medan man vid en analys ex ante prövar situationen vid handlingens
(t.ex. ingående av avtal) tillkomst. Distinktionen är relevant för olika
slags rättsregler. Det är vid utformning av konkurrensrättsliga regler, som
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det blir problematiskt med ett perspektiv ex post, eftersom det här påver-
kar incitamentsstrukturer negativt.1

Om ett avtal endast kommer att ingås om parterna får ta med vissa
klausuler, som anses konkurrensbegränsande ex post, kan det ifrågasättas
hur realistisk en negativ konkurrensrättslig bedömning av avtalet är. Om
avtalet som helhet inte påverkar konkurrensen negativt jämfört med om
det inte ingåtts, försämrar egentligen inte de ifrågasatta klausulerna situa-
tionen på marknaden. I vissa fall kan det istället vara så, att avtalet kan
komma att ingås mellan parterna utan de berörda klausulerna, men att
licensgivaren istället måste ha en högre royaltyavgift för att kompensera
sig. Detta kan i sin tur leda till högre pris på produkterna med mindre
utbud till följd.

Det kan alltså anses ur ett ekonomiskt perspektiv vara önskvärt, att
den konkurrensrättsliga analysen koncentrerar sig på att bedöma avtal ur
ett ex ante-perspektiv, för att bedömningen huruvida de verkligen
begränsar konkurrensen skall bli så realistisk som möjligt. Vid analys av
den EG-rättsliga regleringen är det av vikt att peka på att den konkur-
rensrättsliga bedömningen ofta görs i två delar. Ett avtal kan anses kon-
kurrensbegränsande enligt art. 81.1, samtidigt som det uppfyller kraven
för att beviljas undantag enligt art. 81.3. Det måste därför prövas dels i
vilken utsträckning analys enligt art. 81.1 görs ex ante eller ex post. Dels
bör det undersökas om bedömning av möjlighet till undantag enligt
art. 81.3 sker ex ante eller ex post.

12.2.2.2 Analys ex ante och ex post i tidigare EG-rättslig normbildning
I EG-rättslig praxis finns avgöranden som kan anses vara uttryck för en
analys såväl ex ante som ex post. Det har riktats kritik mot avgöranden
där avtal ansetts konkurrensbegränsande därför att analysen gjorts ex
post.2 I EG-domstolens avgörande LTM v. MBU3 gjordes visserligen en
bedömning ex ante när domstolen uttalade att exklusiva avtal kunde vara
nödvändiga för att penetrera en ny marknad, och att det under sådana
omständigheter kunde betvivlas om det verkligen förelåg någon begräns-
ning av konkurrensen genom exklusiviteten. Resonemanget tog därmed

1  För andra rättsliga regler kan det vara optimalt att använda analys ex post. Friedman
pekar på att analys ex ante respektive ex post kan vara att föredra i olika situationer vid
straffrättslig reglering, se D Friedman, Law’s Order s. 74 ff.
2  Se t.ex. Korah & Rothnie, Exclusive Distribution s. 48 ff.
3  Mål 56/65, Société La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, [1966] ECR
235 (= [1966] CMLR 357).
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sikte på omständigheterna vid avtalets tillkomst. Men i avgörandet Con-
sten/Grundig v. Commission,4 som kom ungefär samtidigt som LTM v.
MBU, ansågs däremot den territoriella begränsningen vara alltför omfat-
tande för att kunna tillåtas. Något resonemang om hur marknaden såg
ut innan avtalet ingicks, förekom inte, och utslaget kan anses vara
uttryck för en analys ex post.

I de tidiga kommissionsavgöranden där exklusiva licensavtal angreps,5

fördes inga resonemang om i vilken utsträckning avtalet verkligen för-
ändrade konkurrensen på marknaden jämfört med tidigare. I avgörandet
Campari6 ansågs ett avtal, som innehöll territoriella begränsningar, kon-
kurrensbegränsande enligt art. 81.1, bl.a. genom att det ansågs begränsa
parternas kommersiella frihet i enlighet med freedom of action-doktrinen.
Tanken, att territoriella begränsningar i ett licensavtal begränsar licens-
tagarens kommersiella frihet, tycks vara uttryck för en ex post-analys,
eftersom det inte beaktas, att licenstagaren erhåller teknik, som denne
inte tidigare haft tillgång till. Ex ante kan endast licenstagarens kommer-
siella frihet begränsas, då denne åläggs restriktioner, som omfattar möj-
ligheter som denne haft före avtalets ingående, som när licenstagaren
förbjuds att använda egen teknik. Kommissionen åberopade dock även,
att potentiella licenstagare uteslöts genom den exklusiva licensen, vilket
kan anses vara en ex ante-bedömning (som dock kan vara orealistisk,
eftersom det kanske inte finns någon möjlig marknad för icke-exklusiva
licensavtal). Eftersom avtalet ansågs främja produktion och distribution,
kunde det emellertid undantas enligt art. 81.3.

I Nungesser v. Commission7 öppnade EG-domstolen möjligheten, att
utifrån art. 81.1 analysera ett avtal ex ante, eftersom en öppen exklusiv
licens, som omfattade ny teknik, inte ansågs konkurrensbegränsande,
om exklusiviteten var nödvändig, för att avtal skulle komma till stånd.
Domstolen tycks därmed ha jämfört med hur marknaden skulle ha sett

4  Mål 56 & 58/64, Consten SA and Grundig-Verkaufs GmbH v. Commission, [1966]
ECR 299 (= [1966] CMLR 418).
5  Beslut 72/25/EEC, Burroughs AG & Ets. Delplanque, [1972] JO L13/50 (= [1972]
CMLR D67), beslut 72/26/EEC, Burroughs AG & Geha-Werke GmbH, [1972] JO
L13/53 (= [1972] CMLR D72), beslut 72/237/EEC, Davidson Rubber Co. [1972] JO
L143/31 (= [1972] CMLR D52), beslut 73/238/EEC, Raymond & Co. and Nagoya
Rubber Co. Ltd, [1972] JO L143/39 (= [1972] CMLR D45).
6  Beslut 78/253/EEC, Campari, [1978] OJ L70/69 (= [1978] 2 CMLR 397).
7  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
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ut, om licensavtalet inte ingåtts.8 Kommissionen har i sin praxis dock
tolkat avgörandet snävt, så att ett exklusivt licensavtal är tillåtet enligt
art. 81.1 endast om de i avgörandet specificerade omständigheterna
exakt är för handen.9

I Pronuptia10 förde EG-domstolen ett resonemang, som innebar, att
art. 81.1 analyserades ex post, samtidigt som en bedömning ex ante
kunde beaktas vid frågan om undantag skulle beviljas enligt art. 81.3.
Ett franchiseavtal, som innehöll en exklusivitetsklausul tillsammans med
ett åtagande från franchisetagarens sida att endast sälja från vissa angivna
lokaler, ansågs konkurrensbegränsande i strid med art. 81.1, eftersom
avtalet skulle ge upphov till marknadsuppdelande effekter. Argument för
avtalets tillåtlighet, som att franchisetagarens behov av skydd för investe-
ringar var en nödvändig förutsättning för avtalets ingående, skulle beak-
tas vid eventuellt beviljande av undantag. Uppbyggnaden av argumenta-
tionen motsvarar det ovan nämnda kommissionsavgörandet Campari.
Kommissionen har i en rad motsvarande avgöranden använt tekniken att
ha en vid tolkning av begreppet konkurrensbegränsning i art. 81.1, vil-
ket inkluderat ex post-analyser, samtidigt som ekonomiskt resonemang
ex ante fått utrymme vid tillämpningen av undantagsbestämmelsen i
art. 81.3.11

12.2.2.3 Regleringen i TeknikF

12.2.2.3.1 DEN ANALYTISKA RAMEN

Även i den nuvarande TeknikF tycks det förekomma både analys ex ante
och ex post. Riktlinjer punkt 8 framhåller, att ”(a)rtikel 81 kan inte till-
lämpas utan att man ex ante tar hänsyn till sådana investeringar som görs
av parterna och de risker dessa är förknippade med.”

I TeknikF:s Riktlinjer punkt 11–12 sätts en ram upp för att analysera
huruvida ett avtal över huvud taget kan anses konkurrensbegränsande,
d.v.s. träffas av förbudet i art. 81.1. Enligt punkt 11 skall ”(b)edöm-
ningen av huruvida ett licensavtal begränsar konkurrensen… göras med
utgångspunkt i de konkurrensförutsättningar som skulle råda om det

8 Pehrson, ”Exklusivitets- och områdesskyddsklausuler inom EU, EES och Sverige”, JT
94–95 s. 56 ff., 65.
9 Se t.ex. beslut 88/143/EEC, Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp. (Rich Products/Jus-Rol),
[1988] OJ L69/21 (= [1988] 4 CMLR 527).
10 Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
11 Se t.ex. kommissionens avgöranden om know-howavtal, avsnitt 4.2.1.2.6.
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avtal som misstänks begränsa konkurrensen inte existerade med de miss-
tänkta begränsningarna ifråga.” Analysen preciseras närmare i punkt 12
och delas upp i två olika frågeställningar. Den första frågan utgör en tyd-
lig analys ex ante: ”Begränsar licensavtalet faktisk eller potentiell konkur-
rens som skulle ha förekommit om det planerade avtalet inte hade fun-
nits? Om svaret är ja, kan avtalet omfattas av artikel 81.1” (punkt 12.a).
Frågan tar sikte på avtalet i sin helhet. Den andra frågan utökar däremot
tydligt omfattningen av art. 81.1: ”Begränsar avtalet den faktiska eller
potentiella konkurrens som skulle ha förekommit om avtalsbegränsning-
arna inte hade funnits? Om svaret är ja, kan avtalet omfattas av artikel
81.1” (punkt 12.b). Nu sker jämförelsen inte längre med situationen,
där avtalet inte ingåtts, utan istället med om avtalet ingåtts utan avtals-
begränsningarna. Det skall inte göras en prövning i det enskilda fallet,
om vilka förutsättningar som rådde mellan de faktiska parterna, utan
istället om avtalsbegränsningarna typiskt sett kan anses nödvändiga för
avtalet. I Riktlinjerna förklaras, att för att en avtalsbegränsning skall falla
utanför art. 81.1, krävs att ”begränsningen av välgrundade skäl är nöd-
vändig för att ett avtal av den typen eller arten skall komma till stånd. En
sådan uteslutning av tillämpningen av artikel 81.1 kan endast göras på
grundval av objektiva faktorer som ligger utanför parterna själva och inte
på grundval av parternas subjektiva åsikter och egenskaper. Frågan är
inte om parterna i sin speciella situation inte skulle ha gått med på att
ingå ett mindre begränsande avtal, utan om andra företag under samma
förutsättningar, d.v.s. med samma typ av avtal och en marknad med
samma egenskaper, inte skulle ha ingått ett mindre begränsande avtal”
(punkt 12.b).

För att ett avtal skall undgå att vara konkurrensbegränsande enligt
art. 81.1 krävs alltså, att det inte kunnat ingås ett motsvarande avtal utan
de problematiska avtalsbegränsningarna ifråga. Eftersom bestämmelsen
inte tar sikte på parternas faktiska förhållanden, blir det fråga om en
hypotetisk prövning, huruvida det finns utrymme för en marknad för
licenser utan avtalsbegränsningarna. En klausul kan därmed komma att
anses konkurrensbegränsande, trots att den var en nödvändig förutsätt-
ning för att parterna i den konkreta situationen skulle ingå avtal. Det
sker i ett sådant läge ingen reell försämring av konkurrensen på markna-
den, och art. 81.1 får därmed en viss verkan ex post.

Den konkurrensrättsliga analysen kan mycket väl struktureras så, att
hänsyn ex ante tas vid bedömning om undantag kan komma på fråga
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enligt art. 81.3, sedan ett avtal bedömts begränsa konkurrensen (ex
post). Som ovan nämnts föreskrevs en sådan metod i EG-domstolens
avgörande Pronuptia.12 Som kommer att beskrivas nedan föreskrivs i
vissa fall en sådan uppdelning vid den konkurrensrättsliga bedömningen
enligt TeknikF:s Riktlinjer.

12.2.2.3.2 KONKRETA AVTALSKLAUSULER

Vid analys av de olika klausultyperna är det möjligt att urskilja argumen-
tation ex ante, särskilt när det påpekas, att en viss avtalsklausul kan vara
nödvändig, för att avtal skall komma till stånd. Resonemanget kan föras
antingen inom ramen för art. 81.1 eller art. 81.3. I det sistnämnda fallet
har avtalet redan ansetts konkurrensbegränsande enligt art. 81.1, vilket
får anses innefatta en bedömning ex post, om avtalet ändå kan undantas
enligt art. 81.3 därför att klausulen anses nödvändig.

När det gäller territoriella begränsningar, kan det inledningsvis konsta-
teras, att ett exklusivt licensavtal inte nödvändigtvis strider mot
art. 81.1. Detta gäller även om avtalsparterna är tillräckligt betydelsefulla
aktörer för att tröskelvärdena skall passeras (TeknikF:s preambel 12,
observera att med exklusiva licensavtal avses tillverkningslicenser13).
Principen överensstämmer med EG-domstolens uttalande i Nungesser,14

att öppna exklusiva licenser inte nödvändigtvis är konkurrensbegrän-
sande enligt art. 81.1. Uppfattningen kan ses som uttryck för en analys
ex ante. Samtidigt är möjligheten för parterna att avtala om områdes-
skydd relativt ingående begränsat, och den nuvarande TeknikF innebär
en skärpning i förhållande till den tidigare regleringen. Ett annat inslag
är, att ingripande mot territoriella begränsningar även motiveras med att
de även kan begränsa mellanmärkeskonkurrensen (i varje fall om de ver-
kar horisontalt), vilket kan ses som ett rättfärdigande ex ante. Försälj-
ningsbegränsningar (förbud mot aktiv respektive passiv försäljning)
anses strida mot art. 81.1, samtidigt som det kan vara motiverat att till-
lämpa undantagsregeln i art. 81.3 för att möjliggöra teknikspridning
(Riktlinjer punkt 170). Att bevilja undantag motiveras alltså med hän-
syn till ekonomiska argument ex ante, samtidigt som klausulen anses
konkurrensbegränsande enligt art. 81.1.

12  Mål 161/84, Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis,
[1986] ECR 353 (= [1986] 1 CMLR 414).
13  Se 4.1.1.
14  Mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR 2015
(= [1983] 1 CMLR 278).
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Kvantitetsbegränsningar är förbjudna endast när de ingåtts mellan
konkurrenter som ålagt varandra ömsesidiga begränsningar, eller när
marknadströsklarna passerats. I det sistnämnda fallet kan undantag
beviljas bl.a. om kvantitetsbegränsningen anses nödvändig för att avtal
skall komma till stånd (Riktlinjer punkt 175), vilket förutsätter argu-
mentation ex ante.

En annan grupp av klausuler begränsar primärt mellanmärkeskonkur-
rensen, genom att de kan utvidga immaterialrättens verkningar. Hit hör
avtalsbestämmelser som konkurrensklausuler, kopplingsförbehåll, grant
back och icke-angreppsklausuler. Genom den nuvarande TeknikF har
två av dessa klausultyper, konkurrensklausuler och kopplingsförbehåll, fått
en avgjort generösare bedömning. Båda klausulerna undantas generellt,
om inte tröskelvärdena överskrids.

Överskrids tröskelvärdena, måste en individuell bedömning göras
med en avvägning mellan konkurrensbegränsande och konkurrensfräm-
jande effekter (Riktlinjer punkt 192). För kopplingsförbehåll anförs som
konkurrensfrämjande effekt att det möjliggör för licensgivaren att upp-
rätthålla kvalitet på produkten. Detta har betydelse även utifrån ett per-
spektiv ex ante: ”Om konsumenterna vet att licenstagarna (och licensgi-
varen) producerar på grundval av samma teknik, är det dessutom osan-
nolikt att licenstagarna skulle vara villiga att ta en licens om inte alla
utnyttjade tekniken på samma sätt” (Riktlinjer punkt 194). Likaså kan
konkurrensklausuler vara motiverade ex ante. ”Om en licenstagare också
utnyttjar konkurrerande teknik, blir det i regel också svårare att kontrol-
lera betalningen av licensavgifter, vilket kan avskräcka från licensiering”
(Riktlinjer p. 201).

Om parterna avtalar om exklusiv grant back, måste denna klausul
bedömas individuellt (TeknikF 5.1 a och 5.1 b). Vid bedömningen skall
även hänsyn tas till effekter ex ante. ”En klausul om att föra vidare för-
bättringar kan också främja spridningen av teknik, eftersom varje licens-
tagare vid ingåendet av avtalet vet att alla licenstagare kommer att vara
likställda när det gäller den teknik med vilken man producerar” (Riktlinjer
punkt 109).

Icke-angreppsklausuler, som omfattar åtagande för licenstagaren att
inte bestrida giltigheten av licensgivarens immaterialrätter, skall också
bedömas individuellt (TeknikF 5.1 c). Även här skall hänsyn tas till klau-
sulens konkurrensbefrämjande effekt ex ante: ”Kommissionen förhåller
sig emellertid positivt till klausuler om att inte bestrida immateriella rättig-
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heter till know-how, när det sannolikt är omöjligt eller mycket svårt att
återkräva licensierad know-how när den röjts. I sådana fall främjas sprid-
ningen av ny teknik av att licenstagaren åläggs att inte bestrida licensierad
know-how, framför allt genom att svagare licensgivare kan ge starkare
licenstagare licenser utan att riskera att deras rättigheter kommer att
bestridas när licenstagare har tillägnat sig den know-how som licensierats”
(Riktlinjer punkt 112).

12.2.2.4 Slutsatser
Den konkurrensrättsliga analysen innefattar såväl hänsynstaganden ex ante
som ex post. I tidigare praxis lade ofta kommissionen in beaktande ex ante
vid tillämpning av art. 81.3, sedan en klausul redan ansetts vara konkur-
rensbegränsande. Samma metod användes av EG-domstolen i Pronuptia.
Analys ex post fick därmed en stor betydelse. Tillämpningen har varit sär-
skilt tydlig vid territoriella begränsningar.

I den rekommenderade analysramen i Riktlinjerna till TeknikF finns
två principer, varav den ena utgör en ren analys ex ante (huruvida kon-
kurrensen på marknaden skulle vara sämre utan avtalet) och den andra
innefattar analys ex post (huruvida konkurrensen på marknaden skulle
vara bättre med avtalet men utan den konkurrensbegränsande klausu-
len). Hänsyn skall dock alltid tas till om klausulen är nödvändig för att
avtalet skall komma till stånd, men detta sker inte med utgångspunkt i
det individuella fallet. Istället skall utgångspunkten vara objektiva krite-
rier, vilket möjliggör att avtal analyseras ex post.

Inslagen av analys ex post är tydliga främst för territoriella begräns-
ningar, som är särskilt problematiska med hänsyn till integrationsmålet.
Här återkommer även den gamla metoden att med hjälp av analys ex ante
bevilja undantag för klausuler, som anses konkurrensbegränsande.

En slutsats är att analys ex ante fått en allt övervägande betydelse, men
att det finns utrymme för analys ex post främst vid analys av territoriella
begränsningar.

12.2.3 Avvägningen mellan inommärkeskonkurrens och 
mellanmärkeskonkurrens

12.2.3.1 Inommärkeskonkurrens och mellanmärkeskonkurrens
En avtalsbegränsning kan ha som effekt, att inommärkeskonkurrensen
begränsas samtidigt som mellanmärkeskonkurrensen stärks. Om kon-
kurrensen mellan licenstagare inom samma licensnätverk försvagas, kan
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det i vissa fall stärka licenstagarnas gemensamma konkurrenskraft utåt.
Om en licenstagare inte behöver oroa sig över konkurrens från andra
företag med samma licens, kan denne därmed erhålla incitament att öka
de egna investeringarna.

En viktig frågeställning är, i vilken utsträckning en begränsning av
inommärkeskonkurrensen tillåts, om mellanmärkeskonkurrensen sam-
tidigt stärks. Inom EG-rätt och amerikansk rätt har det förelegat olika
lösningar. EG-rätten har varit mer restriktiv i sin reglering. Detta torde
hänga samman med integrationsmålet. Som ett led i att skapa en gemen-
sam marknad är man mer angelägen om att skydda inommärkeskonkur-
rensen och är benägen att begränsa parternas möjlighet att göra mark-
nadsuppdelningar.

De olika typer av avtalsbegränsningar, som här behandlats, begränsar
typiskt sett antingen främst inommärkeskonkurrensen eller främst mel-
lanmärkeskonkurrensen. Klausuler, som delar upp marknader geogra-
fiskt eller mellan olika användningsområden eller kundgrupper, eller
begränsar tillåten producerad kvantitet, kan i första hand anses påverka
inommärkeskonkurrensen negativt, eftersom de avser samma licensierade
teknik.15 Dessa klausuler har egenskapen att begränsa licenstagarens
utrymme att utnyttja den licensierade tekniken och bidrar därigenom till
att licensgivaren behåller kontrollen över tekniken. De klausuler, som
däremot förstärker den skyddade position, som licensgivaren innehar
genom sin teknik, har negativa effekter genom att mellanmärkeskonkur-
rensen försämras. De klausuler, som i detta sammanhang behandlats, är
konkurrensklausuler, kopplingsförbehåll, grant back och icke-angrepps-
klausuler. En intressant frågeställning är, om det finns skillnader avse-
ende val av analys ex ante eller ex post för klausuler som antingen
begränsar inommärkeskonkurrensen eller mellanmärkeskonkurrensen.

12.2.3.2 Tidigare konkurrensrättslig reglering
Territoriella begränsningar i vertikala avtal har i amerikansk rätt behand-
lats i de principiellt viktiga avgörandena White Motor, Schwinn och
Sylvania16. Supreme Court’s ställningstagande i Sylvania innebär, att

15 Detta hindrar inte att t.ex. territoriella begränsningar som verkar horisontalt även kan
påverka mellanmärkeskonkurrensen negativt, eftersom ett avtal mellan konkurrenter kan
leda till att en licenstagare överger sin tidigare, konkurrerande, teknik. Se även 4.3.2.2.
16 White Motor Co. v. U.S., 372 U.S. 253 (1963), U.S. v. Arnold Schwinn & Co. 388
U.S. 365 (1967), Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977).



417

parterna kan avtala bort inommärkeskonkurrensen, förutsatt att mellan-
märkeskonkurrensen stärks så mycket, att det leder till ett positivt netto-
resultat.

I EG-rätten har möjligheten att dela upp marknader varit betydligt
mer begränsad, och ett alltför långt gående områdesskydd, absolut områ-
desskydd, har alltid varit förbjudet i EG-domstolens praxis.17 Det har
inte accepterats, att inommärkeskonkurrensen blivit helt eliminerad,
oavsett vilket ekonomiskt nettoresultat det skulle kunna bidra till.

12.2.3.3 TeknikF
Distinktionen mellan inommärkeskonkurrens och mellanmärkeskon-
kurrens behandlas i TeknikF. Gruppundantagets Riktlinjer skiljer mellan
konkurrens inom samma teknik och konkurrens mellan tekniker. ”Ett
avtal eller en avtalsbegränsning är förbjuden enligt artikel 81.1 endast
om den har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen mellan tekni-
ker och/eller konkurrensen inom tekniker” (Riktlinjer punkt 13). I Rikt-
linjerna preciseras vidare vilka typer av negativa effekter ett licensavtal
kan ha: ”1. Minskning av konkurrensen mellan tekniker från företag som
är verksamma på en teknikmarknad eller på en marknad för produkter
som innehåller teknikerna ifråga… 2. utestängning av konkurrenter…
3. minskning av konkurrensen inom en teknik mellan företag som produ-
cerar produkter med samma teknik” (punkt 141).

I Riktlinjerna preciseras också vilka särskilda fördelar, som följer av
konkurrensen inom samma teknik: ”Konkurrensen mellan företag som
använder samma teknik (konkurrens inom en teknik mellan licens-
tagare) utgör emellertid ett viktigt komplement till konkurrens mellan
företag som använder konkurrerande tekniker (konkurrens mellan tekni-
ker). Konkurrens inom en teknik kan till exempel leda till lägre priser på
de produkter som innehåller tekniken i fråga… vilket också [kan] sporra
till ytterligare konkurrens mellan företag som använder konkurrerande
tekniker… Det kan… [dessutom] finnas ett… utrymme för produktdiffe-
rentiering och kvalitetsbaserad konkurrens mellan licenstagare” (punkt 26).

12.3.2.4 Slutsatser
Behovet att skydda inommärkeskonkurrensen är särskilt viktig för meto-
den att begränsa parternas möjlighet att göra marknadsuppdelningar.

17 Se t.ex. mål 258/78, Nungesser (LC) KG and Kurt Eisele v. Commission, [1982] ECR
2015 (= [1983] 1 CMLR 278).
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Konkurrensreglerna begränsar här särskilt licensgivarens möjlighet att
behålla kontroll över den egna tekniken, sedan den licensierats ut. Det är
alltså territoriella begränsningar och field of use, som främst aktualiserar
behovet av skydd för inommärkeskonkurrens. Detsamma gäller för
kvantitetsbegränsningar. Inommärkeskonkurrensen kan också vara
skyddsvärd vid prisstyrning (d.v.s. om parterna inte är konkurrenter,
annars begränsas mellanmärkeskonkurrensen). Möjligheten att avtala
om field of use och kvantitetsbegränsningar har utökats genom den nya
TeknikF, och det är tillåtet att avtala om maximipriser eller ge prisrekom-
mendationer i avtal mellan parter, som inte är konkurrenter. Däremot
har regleringen av möjligheten att avtala om territoriella begränsningar på
vissa punkter blivit mer restriktiv. Det är alltså inom denna reglering
som inommärkeskonkurrensen skyddas starkast.

12.2.4 Skillnaden mellan begränsning av konkurrens vertikalt eller 
horisontalt

12.2.4.1 Inledning
En grundläggande skillnad föreligger mellan avtal i vertikala led respek-
tive horisontala led. Vertikala avtalsbegränsningar, d.v.s. avtalsbegräns-
ningar mellan parter på olika nivåer i en produktions- och distributions-
kedja, anses ur ett ekonomiskt perspektiv mindre skadliga än horisontala
avtalsbegränsningar, d.v.s. avtalsbegränsningar mellan parter på samma
nivå i produktions- och distributionskedjan. Det finns en bred ekono-
misk samsyn, att avtalade begränsningar i vertikala led är mindre skad-
liga. Från Chicagoskolan har argumenterats för att sådana normalt sett är
helt oskadliga ur konkurrenssynvinkel och att tillverkaren i själva verket
har ett ekonomiskt intresse av att konkurrensen mellan distributörerna
främjas. Föreligger därför vertikala avtalsbegränsningar, måste dessa där-
för ha ingåtts av effektivitetsskäl.

Ett licensavtal kan ha såväl vertikala som horisontala effekter. Det är
därvid av stor betydelse om det ingås mellan parter, som konkurrerar
med varandra eller inte.

12.2.4.2 Tidigare EG-rättslig reglering
I GTeknikF och äldre gruppundantagsförordningar beaktades inte skill-
naden mellan licensavtal, som medförde vertikala effekter respektive
horisontala effekter. Detsamma gäller rättspraxis, t.ex. det kritiserade
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avgörandet Transocean Marine Paint.18 Problemet med att inte göra skill-
nad mellan licensavtal med vertikala respektive horisontala effekter,
framhölls i kommissionens Utvärderingsrapport (avseende GTeknikF).19

I amerikansk rätt har däremot länge gjorts en skillnad i behandling
mellan vertikala och horisontala begränsningar. Efter Supreme Court’s
avgörande Sylvania står klart, att vertikala avtalsbegränsningar skall
bedömas enligt rule of reason. Motsvarande begränsningar hade istället
ansetts förbjudna per se, om de hade förelegat i en horisontal överens-
kommelse.

12.2.4.3 TeknikF
Genom den nya TeknikF har införts en central distinktion mellan avta-
lade begränsningar i horisontala och avtalade begränsningar i vertikala
led. Metoden i TeknikF är att skilja mellan företag, som konkurrerar och
företag, som inte konkurrerar med varandra. En viktig konsekvens av
distinktionen är att tröskelvärdena varierar beroende på om avtalspar-
terna konkurrerar eller ej (art. 3.1, 3.2). Åtskillnaden har också en cen-
tral betydelse för den närmare regleringen av en stor del av de olika klau-
sulerna. 

Regleringen av territoriella begränsningar varierar beroende på om
begränsningarna avtalats i horisontala eller vertikala led. Anses licensav-
talet ha ingåtts mellan konkurrenter, har inte licensgivaren möjlighet att
förbjuda licenstagaren att bedriva aktiv försäljning till annan licenstaga-
res territorium, om även denne var konkurrent med licensgivaren när
licensavtalet ingicks (se art. 4.1.c.v.). Förbud mot passiv försäljning är
inte under några omständigheter möjlig. För avtal i vertikala led gäller,
att passiv försäljning till annan licenstagares territorium kan förbjudas
under två års tid (art. 4.2.b.ii). Konkurrensreglerna för marknadsuppdel-
ningar har därmed skärpts i förhållande till vad som gällde tidigare för
såväl avtal i horisontala som vertikala led. Tidigare var det, generellt sett,
tillåtet att förbjuda aktiv försäljning till annan licenstagares territorium
samt passiv försäljning under fem års tid (GTeknikF art. 1.1.5–6,
art. 1.3). Vad gäller möjligheten att avtala om territoriella begränsningar
innebär alltså TeknikF en betydande skärpning i förhållande till vad som
gällde tidigare. Begränsningar i vertikala led har inte fått en generösare

18 Beslut 88/635/EEC, Transocean Marine Paint Association, [1988] OJ L351/40
(= [1989] 4 CMLR 98).
19 Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 183.
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behandling i jämförelse med tidigare reglering, däremot har begräns-
ningar med horisontala effekter blivit betydligt hårdare reglerade.

Bestämmelser om begränsningar av användningsområden, field of use,
är tillåtna vare sig avtalsparterna konkurrerar med varandra eller inte
(art. 4.1.c.i, 4.2.). En skillnad är däremot, att det är tillåtet att dela upp
kundunderlaget, om konkurrensbegränsningen gäller vertikalt (art. 4.2),
men inte om den gäller horisontalt (art. 4.1.c). I GTeknikF användes
inte distinktionen mellan vertikala och horisontala avtal, utom vid regle-
ringen av kunduppdelningar. Kunduppdelningar mellan konkurrenter
var förbjudna enligt art. 3.4, medan kunduppdelningar mellan parter
som inte var konkurrenter kunde bli tillåtet efter invändningsförfarande,
se art. 4.1

Kvantitetsbegränsningar är endast förbjudna när parterna passerat tröskel-
värdena, om begränsningarna är ömsesidiga och parterna konkurrerar
med varandra. Vertikala kvantitetsbegränsningar är generellt tillåtna om
parterna inte passerat tröskelvärdena.

Prisstyrning är förbjuden för avtal i såväl horisontala som vertikala led.
En viktig skillnad föreligger dock, genom att det är tillåtet att utfärda
prisrekommendationer till licenstagare, som inte är konkurrenter med
licensgivaren (art. 4.2.a). Det är under sådana omständigheter även tillåtet
att avtala om maximipris (art. 4.2.a). Även här gäller alltså att det är en
viktig skillnad mellan horisontala och vertikala begränsningar. Enligt tidi-
gare reglering var det generellt förbjudet med prisregleringar (GTeknikF
art. 3.1). Den nya regleringen innebär här en lättnad för parter, som inte
konkurrerar med varandra.

Distinktionen mellan avtal i horisontala respektive vertikala led kan
också få en stor betydelse, när det föreligger långt gående konkurrensklau-
suler. Om licenstagarens möjlighet att använda egen teknik begränsas,
utgör detta en särskilt allvarlig begränsning, som leder till att undantaget
inte gäller, om den avtalats mellan konkurrenter (art. 4.1.d). Om licens-
avtalet slutits mellan parter som inte är konkurrenter, skall klausulen
istället prövas individuellt (art. 5.2).

12.2.4.4 Slutsatser
En slutsats är, att distinktionen mellan vertikala och horisontala begräns-
ningar har fått en stor betydelse i utvecklingen av den nya regleringen.
Det ekonomiska synsättet, att vertikala begränsningar är mindre allvar-
liga än horisontala, har fått ett genomslag i regleringen av de olika klau-
sulerna med ett viktigt undantag för territoriella begränsningar. Vertikala
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territoriella begränsningar har istället fått en striktare reglering vad gäller
förbud mot passiv försäljning mellan licenstagare i förhållande till vad
som gällde tidigare, och regleringen av horisontala begränsningar har bli-
vit betydligt mer restriktiv än tidigare. Kommissionen betraktar alltså
inte vertikala territoriella begränsningar som mindre allvarliga i förhål-
lande till vad som gällde tidigare.

12.2.5 Betydelsen av marknadsmakt

12.2.5.1 Inledning
För att avtalsparter skall kunna begränsa konkurrensen, krävs att minst
en av dem innehar någon form av marknadsmakt. Det är meningslöst
för parterna att i konkurrensbegränsande syfte försöka koordinera var-
andras beteende på en marknad, där de är utsatta för en intensiv konkur-
rens. Ju starkare marknadsposition någon av parterna har, desto större
kan effekterna av en avtalsbegränsning tänkas bli. Även för dessa fall bör
dock pekas på att en stark marknadsposition inte per automatik leder till
möjligheter att med hjälp av avtal manipulera marknaden.

Vid bedömning av ett avtals konkurrensbegränsande effekter är alltså
marknadens struktur relevant. Ovan nämnda faktor, hög marknadskon-
centration, har betydelse i en sådan analys. En annan faktor är vilka möj-
ligheter, som finns för potentiell konkurrens. T.ex. kan inträdeshinder
till marknaden vara viktiga för att göra en sådan bedömning.

12.2.5.2 Tidigare EG-rättslig reglering
Inom EG-rätten har man tidigare i en liten utsträckning tagit hänsyn till
betydelsen av marknadsmakt vid den konkurrensrättsliga bedömningen.
Marknadsmakten har fått störst betydelse vid bedömning om det förelig-
ger missbruk av dominerande ställning enligt art. 82, och när det varit
fråga om avtal mellan mycket små aktörer har de minimis-regeln varit
tillämplig.20

I de tidigare gruppundantagsförordningarna förekom inte något hän-
synstagande till marknadsmakt. Det fanns dock möjlighet att förklara

20  I tidigare praxis som Vaessen/Moris (beslut 79/86/EEC, H. Vaessen BV v. Moris and
Alex Moris pvba, [1979] OJ L 19/32 (= [1979] 1 CMLR 511) kunde de minimis-regeln
få en mycket snäv tillämpning, genom att den relevanta marknaden definierades smalt.
Här skedde successivt en förändring i synsätt, och vid TeknikF:s tillkomst var det tvek-
samt, om avgörandet var tillämpligt på motsvarande avtal.
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gruppundantaget inte vara tillämpligt, om det visade sig, att avtalet ledde
till oacceptabla konkurrensbegränsningar.

Genom VertikalF infördes marknadströsklar i regelsystemet. Om vill-
koren för dessa var uppfyllda, skulle alla avtalsbegränsningar generellt
undantas, om de inte var särskilt allvarliga. Systemet övertogs i TeknikF.

12.2.5.3 TeknikF
I den nuvarande TeknikF har marknadsmakt tillmätts en stor betydelse
genom införandet av marknadströsklarna. Dessa har en central funktion
för tillämpningen av gruppundantagsförordningen, eftersom avtal mel-
lan parter, som överskrider marknadströsklarna, inte får generellt undan-
tag utan måste underkastas individuell prövning. Marknadströsklarna
har betydelse främst när det är fråga om klausuler, som generellt undan-
tas helt när trösklarna inte överskrids. Vissa klausuler är däremot mer
ingående reglerade även för mindre aktörer och i sådana fall medför inte
marknadströsklarna alltid så stor skillnad. Det bör slutligen även noteras,
att marknadströsklarna mäter marknadskoncentration och att denna i
varierande utsträckning kan medföra verklig marknadsmakt.

Förekomst av marknadsmakt förefaller ha getts en begränsad bety-
delse vid territoriella begränsningar och andra uppdelningar av markna-
der. Territoriella begränsningar anges vara generellt förbjudna, utom i de
fall som särskilt anges i art. 4.1.c och 4.2.b. Möjligheterna för parterna
att avtala om sådana begränsningar är därmed ingående reglerad i TeknikF,
även när tröskelvärdena inte överskrids. Skillnaden om parterna skulle
inneha marknadsmakt och passera tröskelvärdena är, att individuell
prövning då skall tillämpas och att undantaget inte gäller generellt för de
tillåtna formerna av territoriella begränsningar. Vid prövningen huru-
vida en exklusiv licens, som avtalats mellan konkurrenter, är konkurrens-
begränsande enligt art. 81.1, skall det bedömas hur betydelsefull licens-
givaren är som konkurrent, eftersom exklusiviteten innebär, att denne
slutar verka på viss marknad (Riktlinjer punkt 164). Sluts avtalet mellan
icke-konkurrenter kan det i varje fall normalt undantas enligt art. 81.3
(Riktlinjer punkt 165), utom i vissa fall av marknadsdominans där den
licensierade tekniken är verkligt betydelsefull och konkurrenter utestängs
från marknaden till följd av licensen (Riktlinjer punkt 165). Situationen
faller i så fall även under art. 82, och som exempel kan ges EG-domsto-
lens avgörande i Tetra Pak I.21
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Vad gäller försäljningsbegränsningar, kan det enligt Riktlinjerna vara
nödvändigt att tillåta, att en licensgivare och en licenstagare, som kon-
kurrerar med varandra, avtalar om förbud mot aktiv försäljning till var-
andras respektive områden. Detta gäller såväl skydd för licensgivare
(punkt 170) som skydd för licenstagare (punkt 171). I det sistnämnda
fallet anses förbudet mot aktiv försäljning normalt strida mot art. 81.1
vid höga marknadsandelar, men skall sannolikt undantas enligt art. 81.3,
”under den tid som den skyddade licenstagaren behöver för att komma
in på en ny marknad och etablera sig på marknaden”. Om parterna inte
är konkurrenter, kan mycket väl begränsningen falla utanför art. 81.1,
”om man på grundval av objektiva faktorer kan konstatera att licensie-
ring inte skulle förekomma utan försäljningsbegränsningar” (Riktlinjer
punkt 172). Skulle avtal vara konkurrensbegränsande enligt art. 81.1,
uppfyller förbuden ”sannolikt villkoren i art. 81.3” för att erhålla undan-
tag, ”förutom i de fall det inte finns några verkliga alternativ till licens-
givarens teknik på marknaden eller då en tredje part har licensierat
sådana alternativ till licenstagaren” (Riktlinjer punkt 173).

En slutsats är, att det finns goda möjligheter, att territoriella avtals-
begränsningar, som ingås mellan konkurrenter, tillåts i samma omfatt-
ning när marknadsmakt föreligger. När tröskelvärdena passerats och en
individuell prövning skall göras, förefaller den främsta försämringen gälla
försäljningsbegränsningar till licenstagarens område. Om territoriella
begränsningar avtalats mellan parter, som inte konkurrerar med varandra,
tycks det vara mer i undantagsfall, som marknadsmakten leder till att
begränsningarna förbjuds.

Field of use-klausuler är tillåtna så länge klausulerna inte resulterar i
kunduppdelningar. Passeras tröskelvärdena, måste däremot en individu-
ell prövning göras. Marknadsmakt är därför här av betydelse. Föreligger
kunduppdelningar mellan parter, som inte konkurrerar, är dessa tillåtna
under vissa reglerade former, som motsvarar de för territoriella begräns-
ningar. Parternas marknadsandelar är då av underordnad betydelse (jfr
ovan). Konkurrerar parterna är kunduppdelningar förbjudna, oavsett
marknadsandelar.

Även för kvantitetsklausuler är marknadsmakt viktig. De är normalt
tilllåtna så länge parterna befinner sig under marknadströsklarna. Klausu-

21  Mål T-51/89 Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak I), [1990] ECR II-309 (= [1991] 4
CMLR 334).
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lerna är dock alltid förbjudna, om de är ömsesidiga och ingåtts mellan
konkurrenter.

Konkurrensklausuler (där licenstagares rätt att använda egen teknik
inte begränsas) och kopplingsförbehåll är tillåtna, om licensavtalet faller
under tröskelvärdena, annars måste en individuell bedömning göras (se
Riktlinjer punkt 196–203 för konkurrensklausuler och punkt 191–195
för kopplingsförbehåll). En avvägning måste ske mellan klausulernas
positiva effekter och främst de utestängningseffekter, som de kan ge upp-
hov till.

Grant back och icke-angreppsklausuler skall alltid prövas individuellt
och det anges inte särskilt att marknadsmakten skulle vara av särskild
betydelse för bedömningen. Vid bedömningen av skadligheten av en
exklusiv grant back-bestämmelse är dock licensgivarens ställning på tek-
nikmarknaden av betydelse för bedömningen, ”(j)u starkare licens-
givarens ställning är, desto mer sannolikt är det att exklusiva grant back-
skyldigheter kommer att ha konkurrenshämmande effekter på innova-
tionen” (Riktlinjer punkt 110).

Bedömning av prisstyrning påverkas normalt inte av parternas marknads-
andelar. Vissa former av prisstyrning (som maximipriser mellan parter
som inte konkurrerar) är generellt sett tillåtet, medan andra (minimipriser)
är förbjudna. Passeras marknadströsklarna kan dock royaltybestämmelser
komma att prövas (se Riktlinjerna).

12.2.5.4 Sammanfattning
I TeknikF har marknadsmakt kommit att få en mycket stor betydelse till
skillnad från i tidigare gruppundantagsförordningar före VertikalF.
Många klausuler är antingen helt tillåtna eller för det mesta tillåtna, om
parternas marknadsandelar befinner sig under tröskelvärdena. För terri-
toriella begränsningar har marknadströsklarna en mycket begränsad
betydelse, och exklusiva kunduppdelningar regleras på samma sätt. Pris-
fixering berörs heller inte av marknadströsklarna. Grant back och icke-
angrepp skall alltid, om de inte är särskilt okvalificerade, bedömas indivi-
duellt oavsett parternas marknadsandelar, även om dessa kan tänkas få
viss betydelse vid bedömningen.

En slutsats är att marknadsmakt har minst betydelse vid bedöm-
ningen av uppdelning av marknader samt prisfixering. Territoriella
begränsningar skadar integrationsmålet, och såväl marknadsuppdel-
ningar som prisfixering försämrar inommärkeskonkurrensen.
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12.2.6 Formalistisk och realistisk ekonomisk argumentation

12.2.6.1 Inledning
Konkurrensrättsliga avgöranden kan i olika utsträckning motiveras med
en formalistisk argumentation eller med en mer ekonomiskt realistisk.
Ett exempel på det förstnämnda är, när konkurrensen stipuleras ha
begränsats genom att motpartens handlingsfrihet minskats, eller med
hänsyn till att avtalet utesluter ytterligare parter och därför stänger ute
konkurrens. I dessa fall anses ett avtal konkurrensbegränsande, utan att
någon reell prövning görs av effekten på marknaden. Vid en mer ekono-
miskt realistisk bedömning analyseras istället om avtalet ifråga verkligen
försämrar marknadens effektivitet.

I tidigare EG-rättslig praxis, särskilt från kommissionen, var formalis-
tiska resonemang mycket vanliga.22 Till viss del anknyter dessa möjligen
till ordoliberalismen (Freiburgskolan), vars företrädare förespråkade ett
konkurrensrättsligt system med fasta, generella regler. Som exempel kan
nämnas, att den s.k. freedom of action-doktrinen hänförts till ordolibe-
ralismen.23

Annars har särskilt framhållits, att integrationsmålet har haft en stor
betydelse för att upprätthålla formalistiska resonemang. För att mot-
verka marknadsuppdelande effekter har avtal bedömts som konkurrens-
begränsande, utan att detta nödvändigtvis varit fallet utifrån en strikt
ekonomisk bedömning. En viktig frågeställning är därför, i vilken
utsträckning integrationsmålet fortfarande kan tänkas ha betydelse för
regleringen i TeknikF och i Riktlinjerna och om detta framgår av mer
formalistiska resonemang.

12.2.6.2 Tidigare reglering och praxis
I tidig praxis förekommer i stor utsträckning en formalistiskt präglad
konkurrensrätt. Exempel på detta är, som ovan nämnts, när ett avtal
anses konkurrensbegränsande med motiveringen att motpartens kom-
mersiella frihet begränsas, eller att ett exklusivt avtal exkluderar konkur-
renter, eftersom ingen ytterligare licenstagare kan komma på fråga. I

22  Som kommissionen anmärkte inför den nya VertikalF: ”The new block exemption…
will effect a shift from the traditional policy, which relied largely on formalistic assess-
ment criteria, towards an approach which focuses more on economic effects of vertical
agreements” (XXIXth Report on Competition Policy, punkt 11).
23  Hawk, ”System Failure: Vertical Restraints and EC Competition Law”, 32 CMLRev
1995 s. 973 ff., 977 ff.
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dessa fall har avtal ansetts konkurrensbegränsande, utan att det närmare
undersökts, om det förekommit verkliga negativa effekter på konkurren-
sen. Ofta har dock undantag kunnat beviljas enligt art. 81.3, även om
avtalet ansetts vara konkurrensbegränsande enligt art. 81.1.

Tidigare gruppundantag har också haft en strikt uppdelning med
svarta och vita listor på otillåtna respektive tillåtna klausuler. Kritik har
riktats mot detta system med motiveringen att det skapar en ”tvångs-
tröjeeffekt”.24

12.2.6.3 TeknikF
I TeknikF och i dess Riktlinjer har kommissionen i betydligt större
utsträckning föreskrivit en realistisk ekonomisk bedömning av licensav-
talet och dess olika klausultyper. I många fall föreskrivs undersökning av
verkliga ekonomiska effekter snarare än stipulerade. Detta är särskilt tyd-
ligt, när klausulerna skall bedömas individuellt när tröskelvärdena passe-
rats. I vissa resonemang förekommer däremot ett formalistiskt inslag.
Detta är fallet för de klausuler, som träffas av förbud oavsett parternas
marknadsandelar, d.v.s. främst territoriella begränsningar. Vid bedöm-
ning av om ett avtal hade kommit till stånd utan en viss klausul skall,
enligt Riktlinjerna, bedömas om ett motsvarande avtal typiskt sett skulle
kräva klausulen ifråga, istället för att man undersöker vad som gällde i
det enskilda fallet (punkt 12.b). De formalistiska dragen blir tydligast
vid regleringen av de territoriella begränsningarna. Avtalet underkastas
en detaljerad reglering oavsett parternas storlek på marknaden.25

När klausuler skall underkastas individuell prövning, föreskrivs en
mer realistisk bedömning av de enskilda klausulerna med undersökning
av verkliga effekter på konkurrensen. Många klausuler, t.ex. konkurrens-
klausuler och kopplingsförbehåll, undantas generellt, om inte marknads-
trösklarna passerats. För dessa fall får den realistiska bedömningen star-
kast genomslag.

12.2.7 Slutsatser
Undersökningen av konkurrensbegreppet visar, att ett mer ekonomiskt
realistiskt synsätt fått genomslag i den nya TeknikF. Den tydligaste avvi-
kelsen föreligger vid regleringen av territoriella begränsningar. Här finns
ett större utrymme för bedömning ex post, och det finns en tendens att

24  Se t.ex. Utvärderingsrapport GTeknikF punkt 3.
25  D.v.s. så länge avtalet inte faller under de minimis-regeln.



427

skydda inommärkeskonkurrensen isolerat från den totala ekonomiska effek-
ten av avtalet. Till skillnad från andra klausuler bedöms inte territoriella
begränsningar generösare än tidigare, om det främst är fråga om vertikala
effekter. Parternas marknadsmakt tillskrivs här inte heller så stor bety-
delse, skillnaderna i reglering är inte så stora, när avtalsparterna befinner
sig under respektive över marknadströsklarna. Det finns en tydligt forma-
listisk prägel i regleringen av territoriella begränsningar, vilket avviker
från behandlingen av många andra klausultyper.

Genomgången pekar på, att man från kommissionens sida är särskilt
känslig för marknadsdelande effekter av licensavtal. Detta kan ses som
ett genomslag för integrationsmålet, som är ett viktigt ändamål bakom
de EG-rättsliga konkurrensreglerna.

12.3 Immaterialrätten

12.3.1 Inledning
Vid undersökning av immaterialrättens behandling vid den konkurrens-
rättsliga regleringen föreligger flera frågeställningar. En central fråga är, i
vilken utsträckning den ekonomiska rationalitet, som finns bakom den
immaterialrättsliga lagstiftningen, beaktas vid den konkurrensrättsliga
normbildningen. I TeknikF och dess Riktlinjer förekommer en rad utta-
landen, som erkänner behovet av belöning för nedlagd forskning och
utveckling, vilket är centralt för den immaterialrättsliga lagstiftningen. 

Det kan i sammanhanget konstateras, att det finns långtgående skill-
nader mellan EG-rätt och amerikansk rätt i synen på immaterialrätter.
Enligt amerikanskt synsätt betraktas immaterialrätter på samma sätt som
(andra former av) äganderätt. Detta kommer till uttryck i uttalande i
Guidelines:

”The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct
involving intellectual property that they apply to conduct involving any
other form of tangible or intangible property. That is not to say that
intellectual property is in all respects the same as any other form of prop-
erty. Intellectual property has important characteristics, such as ease of
misappropriation, that distinguish it from many other forms of property.
These characteristics can be taken into account by standard antitrust
analysis, however, and do not require the application of fundamentally
different principles.” (2.1)
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Enligt EG-rättens uppbyggnad av immaterialrättsbegreppet öppnas
för ett mer långtgående ingripande inom ramarna för immaterialrätten. I
uttalanden i rättspraxis har man fastställt exempelvis patentets ”specific
subject matter”, för att sedan förbjuda avtal som inte ansetts vara uttryck
för detta.

En konsekvens av det EG-rättsliga immaterialrättsbegreppet är, att det
tillåter större ingripanden från konkurrensrättens sida. Det är här av
intresse, huruvida detta främjar immaterialrättens ekonomiska effektivi-
tet genom en större möjlighet att ta konkurrensmässiga hänsyn, eller om
det istället begränsar den ekonomiska effektiviteten, genom att det öpp-
nar för ett större hänsynstagande till icke-ekonomiska målsättningar.

Av särskilt intresse är utformningen av den EG-rättsliga konsumtions-
principen. Förutom att den fått stor praktisk betydelse genom dess for-
mulering i rättspraxis, utgör den en principiell grundval bakom den kon-
kurrensrättsliga regleringen, som den formuleras i TeknikF. Som fram-
gått, har den i gruppundantaget getts en långtgående betydelse, som
avviker tydligt från motsvarande reglering i amerikansk rätt. Kommissio-
nens linje i TeknikF har heller inte klart stöd i EG-domstolens praxis.

Slutligen är också beaktansvärt i vilken utsträckning det föreligger en
skillnad mellan immaterialrättsinnehavare och licenstagare i skyddsvärdhet.
Enligt den konkurrensrättsliga regleringen är det svårare för licenstagare
att genom avtal erhålla skydd mot konkurrens än för licensgivare. Det
kan ifrågasättas, huruvida detta svarar mot ett ekonomiskt synsätt på
immaterialrätten.

12.3.2 Generella uttalanden om immaterialrättens ekonomiska 
funktion

12.3.2.1 Inledning
Som har framgått (kap. 2) har en immateriell rättighet som patent en rad
olika ekonomiska funktioner. Det vanligaste ekonomiska argumentet för
att ha ett patentsystem är, att det skapar incitament att investera i forsk-
ning och utveckling för att ta fram ny teknik.

Vid den konkurrensrättsliga regleringen av licensavtal är det av vikt
att beakta patentets ekonomiska funktion. Som beskrivits (kap. 2) kan
effekterna av konkurrensrätt och immaterialrätt såväl samverka som
motverka varandra. Det är därför av intresse att undersöka vilken bety-
delse, som immaterialrättens ekonomiska funktioner tillmäts i samband
med konkurrensrättslig reglering.
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12.3.2.2 Uttalanden om patentets ekonomiska funktion i TeknikF
Riktlinjerna till TeknikF innehåller i begränsad omfattning uttalanden
om immaterialrättens ekonomiska funktion. Riktlinjerna punkt 7 för-
klarar emellertid, att såväl konkurrensrätten som immaterialrätten ”har
samma grundläggande syfte att främja konsumenternas välfärd och en
effektiv resursallokering… Immateriella rättigheter främjar en dynamisk
konkurrens genom att uppmuntra företag till att investera i utveckling
av nya eller förbättrade produkter och processer.”

Eftersom det är licensavtalet som bedöms konkurrensrättsligt enligt
TeknikF är det av intresse, hur patentets ekonomiska funktion typiskt
sett relaterar till licensavtalet. I TeknikF:s preambel 5) pekas på licens-
avtalets positiva betydelse för innovationen. Bl.a. anges denna främjas
genom att licensavtalet kan ”öka incitamenten att bedriva inledande
forskning och utveckling”. Licensavtalet möjliggör för licensgivaren, att
genom royaltykraven erhålla avkastning på nedlagda investeringar i
forskning och utveckling. Enligt Riktlinjerna punkt 8 måste man ”(v)id
bedömningen av licensavtal mot bakgrund av artikel 81… komma ihåg
att skapandet av immateriella rättigheter ofta kräver stora investeringar
och är ett riskfyllt företag… Därför bör innovatören i regel ha rätt att för
framgångsrika projekt begära en ersättning som är tillräcklig för att
bevara incitamenten att investera, också med tanke på misslyckade pro-
jekt.”

Att licensavtalet möjliggör för licensgivaren att erhålla belöning för
nedlagda investeringar är alltså av stor betydelse. Detta konstateras som
en bakgrund till den konkurrensrättsliga regleringen i TeknikF och i
Riktlinjerna. När det gäller bedömningen av enskilda klausultyper är det
dock svårt att se, hur hänsynstagandet till patentets ekonomiska funk-
tion vägs in, med hänsyn till att det inte föreligger några konkreta utta-
landen om detta. Att licensgivaren har större möjlighet än licenstagaren
att erhålla områdesskydd enligt TeknikF:s regler, kan möjligen ses mot
bakgrunden att det typiskt sett är licensgivaren som tagit fram den nya
tekniken.

12.3.3 Utökad immaterialrättslig konsumtion
Det immaterialrättsliga konsumtionsbegreppet är ursprungligen av
nationell karaktär och fråntar innehavaren av en immaterialrätt möjlig-
het att ålägga en förvärvare restriktioner avseende vidareförsäljning av
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överlåtet exemplar. Genom den första överlåtelsen är immaterialrätts-
havarens rättigheter konsumerade avseende det konkreta exemplaret. 

Inom EG-rätten har den nationella konsumtionen utvidgats till att
omfatta hela unionen. Om ett konkret exemplar har satts på marknaden
i någon medlemsstat, är det inte möjligt att utnyttja immaterialrättsliga
nationella regler för att hindra parallellimport. Principen slogs fast i EG-
domstolens avgörande Deutsche Grammophon 26. 

Det har även ibland argumenterats för att konsumtionen skulle ha en
vidsträcktare betydelse. Det skulle inte behöva krävas för konsumtion av
en vara, att den satts på marknaden genom överlåtelse, utan konsumtion
skulle kunna uppkomma redan genom att den producerats med stöd av
ett licensavtal. Enligt denna tolkning av konsumtionsprincipen skulle en
licenstagare därmed ha en generell rätt att sälja sina produkter inom hela
unionen. Detta utvidgande konsumtionsbegrepp ansågs ha stöd genom
den s.k. common origin-principen. EG-domstolen fastslog i Hag I 27, att
en varumärkesinnehavare inte kunde motsätta sig import av produkter,
med samma varumärke, där varumärkesinnehavaren kunde härleda sin
rätt till en statlig konfiskation av varumärket. Det ansågs följa a fortiori
att motsvarande skulle gälla för produkter, som omfattades av frivillig
licensiering. Det argumenterades för att detta även gällde patentskyd-
dade produkter. Common origin-principen kom dock att avskaffas
genom Hag II-målet28, som reverserade Hag I. I GTeknikF menade
kommissionen, att licensgivare och licenstagare alltid kunde stoppa
direktimport med hjälp av nationella patent (art. 2.1.14).

I TeknikF argumenterar kommissionen däremot för uppfattningen,
att konsumtion skulle inträffa både vid överlåtelse av exemplar och upp-
låtelse av licens. I Riktlinjer punkt 6 uttalas, att ”(e)nligt lagstiftningen
om immateriella rättigheter har innehavaren av rättigheten ingen rätt att
hindra licenstagare eller köpare av produkter som innehåller den licen-
sierade tekniken att sälja dessa vidare.” Genom att en vara anses konsu-
merad redan genom licensavtalet, anses det inte ligga inom patentets

26 Mål 78/70, Deutsche Grammophon Geschellschaft mbH v. Metro-SB-Großmärkte
GmbH & Co. KG, [1971] ECR 487 (= [1971] CMLR 631).
27 Mål 192/73, Van Zuylen Frères v. Hag AG (Hag I), [1974] ECR 731 (= [1974]
2 CMLR 127).
28 Mål C-10/89, CNL-Sucal v. Hag (Hag II), [1990] ECR I-3711 (= [1990] 3 CMLR
571).
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ramar att i ett avtal införa exportförbud. Det blir så teoretiskt möjligt att
motivera den långt gående regleringen av möjligheten att avtala om terri-
toriella begränsningar.

Kommissionens argumentation är alltså en teoretisk grund för regle-
ringen i TeknikF. Det är inte givet, att resonemanget skulle hålla inför en
prövning i EG-domstolen.

12.3.4 Distinktionen mellan ursprunglig rättighetsinnehavare och 
licenstagare

Inom EG-rätten görs en distinktion i skyddsvärde mellan den ursprung-
lige rättighetsinnehavaren och licenstagaren, vilket innebär, att det i
högre utsträckning är försvarbart att tillåta avtalsbegränsningar till för-
mån för licensgivaren än för licenstagaren. Immaterialrättsinnehavaren
är mer skyddsvärd än licenstagaren, som utnyttjar resultatet av andras
arbete.29 Detta skulle kunna ifrågasättas ur ett ekonomiskt perspektiv,
eftersom det motverkar fri avtalsrätt för immaterialrättsinnehavare.
Detta försvårar en effektiv resursallokering samt försämrar incitaments-
strukturen att ta fram ny teknik, eftersom en immaterialrättsinnehavare,
som har begränsade ekonomiska resurser, inte har full möjlighet att
genom avtal upplåta sina rättigheter. Tillämpning av resonemanget leder
alltså till en mindre belöning för immaterialrättsinnehavaren.

Det högre skyddsvärdet för licensgivaren kan också ifrågasättas med
hänsyn till att det ofta inte är kreatören själv utan ett kommersiellt före-
tag som exploaterar rättigheten. Det kan också vara så, att t.ex. ett varu-
märke fått sin styrka genom licenstagares insatser snarare än genom
licensgivaren.30

Vid bedömning av territoriella begränsningar görs i TeknikF en viktig
skillnad mellan licensgivarens möjligheter att reservera territorier för
egen räkning och möjligheten att reservera territorier för licenstagares
räkning. Även när det är fråga om avtal i horisontala led, mellan konkur-
renter, kan licensgivaren, om licensavtalet är ensidigt, förbjuda såväl
aktiv som passiv försäljning till det egna territoriet (art. 4.1.c.iv). Enligt
nämnda bestämmelse kan även licenstagaren på motsvarande sätt skyd-
das gentemot licensgivaren. Däremot är det inte möjligt att förhindra

29  För ett typiskt exempel på sättet att argumentera, se Generaladvokaten i mål T-51/89
Tetra Pak v. Commission (Tetra Pak I), [1990] ECR II-309 (= [1991] 4 CMLR 334). Se
vidare Lidgard Licensavtal i EU s. 38, där resonemanget kritiseras.
30  Se Lidgard Licensavtal i EU s. 38.
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aktiv eller passiv försäljning mellan licenstagares territorier, vilket sätter
dem i en betydligt svagare ställning än licensgivaren.

Genom att licenstagaren anses mindre skyddsvärd än licensgivaren,
minskar i praktiken även den sistnämndes möjlighet att erhålla belöning
för de investeringar i forskning och utveckling, som skyddas av den
industriella rättigheten. En kapitalsvag patenthavare kan, genom de juri-
diska begränsningarna av möjligheten att skriva licensavtal, få svårare att
effektivt exploatera sina rättigheter jämfört med en kapitalstark patent-
havare. En ökad svårighet att exploatera patentet leder i sin tur till att
den incitamentsstruktur, som immaterialrättslagstiftningen åsyftar, för-
svagas.

12.3.5 Slutsatser
Hur immaterialrättens ekonomiska effekter beaktats vid utformningen
av TeknikF är svårt att konkretisera vid undersökning av enskilda regler,
vilket i sig inte utesluter att immaterialrätten tillmätts betydelse. Det
finns dock vissa tydliga inskränkningar. Den utökade konsumtionsprinci-
pen utgör den främsta begränsningen av immaterialrätten. Liksom i tidi-
gare reglering försvagas även immaterialrättshavarens ställning indirekt,
genom att licenstagaren anses mindre skyddsvärd. Den främsta konflikten
mellan konkurrensrätt och immaterialrätt förefaller uppkomma i samband
med ändamålet att förhindra marknadsuppdelande effekter och blir särskilt
påtaglig vid utvidgning av konsumtionsprincipen.

12.4 Licensavtalet som affärsmetod

12.4.1 Inledning
Licensavtalet och dess avtalsklausuler har en rad olika ekonomiska funk-
tioner, som kan beaktas i den konkurrensrättsliga regleringen. Licensav-
talets och avtalsklausulernas olika funktioner kan delas in i tre huvud-
grupper:

1) Licensavtalet är en metod att exploatera immateriella rättigheter.
Innehavaren av patent kan av olika anledningar finna det mer lön-
samt att exploatera sina immateriella rättigheter med hjälp av
licensavtal framför att själv utnyttja patenten. Patenthavare kan
finna det önskvärt att säkra sina inkomster, genom att erhålla royalty-
betalningar snarare än att t.ex. själva tillverka de produkter som
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skyddas av patentet. Av detta skäl är värdet av en immaterialrätt
beroende av att det är möjligt att fritt exploatera rättigheten genom
licensavtal. Vissa typer av klausuler i licensavtal kan anses vara
uttryck för licensgivarens behov av att fritt kunna upplåta sin teknik.
Klausulerna innebär i dessa fall, att endast vissa delar av den imma-
teriella rättigheten upplåts.

2) Avtalsklausuler i licensavtal kan vara nödvändiga för att främja teknik-
spridning. För att en patenthavare skall vara beredd att licensiera
sin teknik, kan det vara en förutsättning, att avtalet får innehålla
vissa typer av klausuler. Om klausulerna tillåts, bidrar licensavtalet
till att tekniken sprids.

3) Avtalsklausuler i licensavtal kan utgöra nödvändiga styrmedel, för att
ett licensavtal skall kunna svara mot affärsmässiga behov. Om ett
licensavtal på ett realistiskt sätt skall kunna fungera som ett effek-
tivt upplägg för att exploatera immateriella rättigheter, kan detta
förutsätta viss koordinering mellan licensgivares och licenstagares
aktiviteter. Det kan t.ex. finnas ett starkt behov av att licensavtalets
parter utåt uppträder som en enhet, på ett motsvarande sätt, som
om den patentskyddade produkten marknadsfördes av ett större
företag. För att den gemensamma verksamheten skall kunna styras,
kan parterna genom licensavtalets klausuler

a) skapa en incitamentsstruktur, för att förmå parterna främja det
gemensamma affärsupplägget på ett önskvärt sätt. Detta framförs sär-
skilt i den s.k. free riding-argumentationen. T.ex. kan en territoriell
begränsning, som skyddar licenstagaren mot konkurrens från
andra licenstagare, skapa incitament för denne att öka investe-
ringar.

b) underlätta kontroll av parts agerande. Genom vissa avtalsbegräns-
ningar underlättas eller möjliggörs kontroll av att t.ex. viss minimi-
kvalitet upprätthålls. Ett exempel är ett kopplingsförbehåll, som
ålägger licenstagaren att köpa in produkter av bestämd kvalitet för
verksamheten. Det kan också vara fråga om att minska licensgiva-
rens kontrollkostnad vid beräkning av royaltykrav.
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12.4.2 Avtalsbegränsningar som ett medel för att exploatera 
immateriella rättigheter

I TeknikF och i Riktlinjerna förekommer inte anvisningar hur patentets
funktion skall beaktas vid bedömningen av enskilda avtalsklausuler. Tan-
ken att licensavtalet är en viktig beståndsdel för att möjliggöra för en
immaterialrättsinnehavare att tillgodogöra sig värdet av sina investe-
ringar i forskning och utveckling framförs dock inledningsvis i preambeln
till TeknikF och i Riktlinjerna. Det är mer oklart vilka konkreta nedslag
dessa förutsättningar fått i regleringen.

Vissa klausuler kan anses innebära, att endast delar av den immate-
riella rättigheten upplåts. Klausulen skulle i dessa fall kunna ses som
uttryck för immaterialrättsinnehavarens frihet att förfoga över sin rättig-
het. Territoriella begränsningar, field of use och kvantitetsklausuler inne-
bär, att licens endast upplåts för ett visst geografiskt område, visst
användningsområde eller viss kvantitet.

Möjligheten att göra geografiska uppdelningar med hjälp av territori-
ella begränsningar är strikt reglerad i TeknikF. Territoriella begränsningar
skulle kunna ses som ett utflöde av immaterialrättsinnehavarens rätt att
upplåta immateriella rättigheter endast för viss medlemsstat. Kommissio-
nen argumenterar dock för att rättigheter konsumeras redan genom
licensen (se ovan). Däremot har möjligheten att fritt förfoga över imma-
terialrätten genom field of use och kvantitetsbegränsningar utökats
genom TeknikF.

12.4.3 Avtalsbegränsningar som ett medel för att främja 
teknikspridning

Att avtalsbegränsningar i många fall kan vara nödvändiga för att avtal
skall kunna komma till stånd framhålls relativt ofta i det rättsliga materi-
alet. Resonemanget har förtydligats och fått ökat genomslag i den nuva-
rande TeknikF. En konkurrensrättslig utgångspunkt är, att licensavtalet
möjliggör att fler aktörer får tillgång till ny teknik och därmed främjar
samhällsekonomisk effektivitet. I Riktlinjerna framhålls bl.a. att ”(l)icens-
avtal leder… till spridning av teknik, som kan skapa värde genom att
minska licenstagarens produktionskostnad eller genom att göra det möj-
ligt för licenstagaren att producera nya eller bättre produkter” (punkt 17).

Vid bedömningen av olika klausultyper, som kan anses konkurrensbe-
gränsande, bör vägas in om de bidragit till teknikspridning. Så är fallet
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om de utgör en nödvändig förutsättning för att avtal skall kunna komma
till stånd. Dessa överväganden kan göras antingen inom ramen för
art. 81.1, om avtalet anses konkurrensbegränsande, eller art. 81.3 om ett
konkurrensbegränsande avtal kan beviljas undantag. Vilken av dessa reg-
ler, som bör åberopas, varierar enligt Riktlinjerna beroende på vilken
klausul det är fråga om.

Beaktande av teknikspridning bör, enligt uttalanden i Riktlinjerna,
göras vid bedömning av samtliga klausultyper, som analyserats i förelig-
gande undersökning. Vid bedömning av territoriella begränsningar kom-
mer analysen in i flera fall. Om avtal skett mellan konkurrenter, kan det
vara nödvändigt enligt art. 81.3 att tillåta förbud av aktiv försäljning till
licensgivarens territorium, om avtal skall kunna komma till stånd (punkt
170). Motsvarande gäller enligt art. 81.1 beträffande både aktiv och pas-
siv försäljning till licensgivarens territorium, när parterna inte är konkur-
renter (punkt 172) och det konstateras, att ”(d)en som äger en viss tek-
nik kan i regel inte förväntas skapa direkt konkurrens med sig själv på
grundval av sin egen teknik.” För kvantitetsbegränsningar gäller, att vid
avtalad maximal kvantitet hänsyn till teknikspridning skall tas vid
bedömning enligt art. 81.3 om avtalsparterna är konkurrenter (punkt
175). Om avtalade begränsningar av användningsområden mellan icke-
konkurrenter uttalas, att ”de främjar spridningen av ny teknik genom att
de ger licensgivaren ett incitament att bevilja licens för utnyttjande av
tekniken på områden där licensgivaren inte själv vill utnyttja den”
(punkt 184). Likaså gäller att konkurrensklausuler skall bedömas med
hänsyn till att de kan vara nödvändiga, för de fall där det är aktuellt att
genomföra en prövning. Vanliga konkurrensklausuler skall endast prövas
om marknadströsklarna överskrids och det skall då beaktas, att ”(o)m en
licenstagare också utnyttjar konkurrerande teknik, blir det i regel också
svårare att kontrollera betalningen av licensavgifter, vilket kan avskräcka
från licensiering” (Riktlinjer punkt 201). En kvalificerad form av
konkurrensklausul, som innebär ”en inskränkning i parters möjligheter
att bedriva oberoende forskning och utveckling… kan främja spridning
av ny teknik genom att licensgivaren kan försäkra sig om att licenstaga-
ren inte skapar en ny konkurrent och genom att licenstagaren sporras att
koncentrera sig på och utnyttja och utveckla den licensierade tekniken”
(punkt 116). Uttalandet avser avtal mellan icke-konkurrenter och
omfattar tillämpning av såväl art. 81.1 som art. 81.3. Ett kopplingsförbe-
håll kan vara nödvändigt, för att licenstagaren skall vara beredd att ingå
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avtal: ”Om konsumenterna vet att licenstagarna (och licensgivaren) pro-
ducerar på grundval av samma teknik, är det dessutom osannolikt att
licenstagarna skulle vara villiga att ta en licens om inte alla utnyttjade
tekniken på samma sätt” (Riktlinjer punkt 194). Grant back anses kunna
främja spridning av teknik både ”genom att licensgivaren har rätt att fritt
bestämma om och i vilken utsträckning licensgivarens egna förbättringar
skall föras vidare till licenstagarna”, och genom att ”varje licenstagare vid
ingåendet av avtalet vet att alla licenstagare kommer att vara likställda
när det gäller den teknik med vilken man producerar” (punkt 109). Icke-
angreppsklausuler kan främja teknikspridning i de fall ”när det sannolikt
är omöjligt eller mycket svårt att återkräva licensierad know-how när den
har röjts. I sådana fall främjas spridningen av ny teknik… framför allt
genom att svagare licensgivare kan ge starkare licenstagare licenser utan
att riskera att deras rättigheter kommer att bestridas när licenstagaren
har tillägnat sig den know-how som har licensierats” (punkt 112).

12.4.4 Avtalsbegränsningar som affärsmetod i licensavtalet

12.4.4.1 Inledning
De olika klausultyperna kan utgöra olika former av affärsmetoder vid
licensiering. En immaterialrättsinnehavare kan välja mellan att antingen
exploatera sin rättighet själv eller med hjälp av licenstagare. Ett direkt
sätt att exploatera rättigheten är att producera och sälja produkter inom
ramen för ett företag. Verksamheten kan finansieras genom lån och
aktieemissioner. Ett alternativ är att exploatera tekniken genom att licen-
siera ut rättigheter till ett antal licenstagare. Under vissa omständigheter
medför detta förfarande effektivitetsvinster,31 varför licensiering kan
utgöra en överlägsen finansieringsform. För att licensiering skall fungera
som ett alternativ, kan det vara nödvändigt att genomföra viss samord-
ning mellan olika licenstagare och licensgivare inom avtalsnätverket.
T.ex. kan det vara nödvändigt att säkra en jämn produktkvalitet, om nät-
verket skall kunna konkurrera effektivt med stora företag, där produk-
tion och försäljning är integrerad inom den egna verksamheten. 

Avtalsbegränsningar inom licensavtal kan förekomma för att skapa en
positiv incitamentsstruktur för licenstagare att genomföra önskvärda
åtgärder, eller för att möjliggöra för licensgivaren att utöva kontroll. En

31  Se 3.1.4.3.
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frågeställning är vilka typer av ekonomiska argument som fått genomslag
vid den konkurrensrättsliga regleringen.

12.4.4.2 Avtalsbegränsningar som incitamentsstruktur
En första grupp av avtalsbegränsningar är affärsmässigt önskvärda för att
skapa en incitamentsstruktur för att förmå parterna främja det gemen-
samma affärsupplägget. Ett typiskt underliggande intresse bakom terri-
toriella begränsningar anses vara att skydda licenstagares investeringar.
För att en licenstagare t.ex. skall vilja tillhandahålla vidhängande tjänster
till den marknadsförda produkten, krävs att inte konkurrenter kan dra
nytta av licenstagarens investeringar och samtidigt sälja till lägre pris
inom dennes territorium. Territoriella begränsningar har därför ansetts
motiverade enligt free riding-argumentation.

I tidigare praxis har inte free riding åberopats som ett explicit skäl att
t.ex. bevilja undantag för en territoriell begränsning. Däremot har det
pekats på att det kan vara nödvändigt att tillåta att licenstagaren skyddas
mot konkurrens, för att denne skall erhålla nödvändiga incitament att
göra investeringar.32

Free-ridingargumentet har blivit erkänt i Riktlinjerna till TeknikF.
Förbud riktat till licenstagare att aktivt sälja till annan licenstagares terri-
torium erhåller undantag, när licenstagare och licensgivare inte är kon-
kurrenter. Enligt Riktlinjer punkt 99 bygger ”(g)ruppundantaget… på
antagandet att sådana begränsningar främjar investeringar, konkurrens
med andra medel än priset och förbättringar av kvaliteten på de tjänster
som licenstagarna tillhandahåller genom att det löser snålskjuts- och
’hold-up’-problem.” Passiv försäljning kan begränsas under två år. ”Licens-
tagare måste ofta göra stora investeringar i produktionstillgångar och
säljfrämjande verksamhet för att sätta igång och för att utveckla ett nytt
område. Den nya licenstagaren tar därför sannolikt stora risker, särskilt
eftersom säljfrämjande utgifter och investeringar i tillgångar som krävs
för att producera med en viss teknik ofta är oåterkalleliga kostnader, vil-
ket innebär att de inte kan återfås om licenstagaren lämnar marknaden.
Under sådana förhållanden är det ofta så att licenstagare inte skulle ingå
licensavtalet utan skydd mot andra licenstagares (aktiva och) passiva för-
säljning till sitt område under en viss period” (Riktlinjer punkt 101).

32  Se 4.3.3.1.
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Skydd för investeringar kan vara ett lämpligt skäl att upprätthålla kon-
kurrensbegränsningar. Även om marknadströsklarna passerats, finns skäl
att upprätthålla områdesskydd. Bl.a. kan det vara nödvändigt att skydda
licenstagaren mot licensgivarens aktiva försäljning, ”om licenstagaren…
måste göra betydande investeringar för att kunna utnyttja den licensierade
tekniken på ett effektivt sätt” (Riktlinjer punkt 170). Investeringsskydd
innefattar skydd mot free riding, även om det inte utsägs explicit här.

Samtidigt som betydelsen av free riding-argumentationen fått ett
explicit erkännande genom uttalandet i Riktlinjerna, har utrymmet för
att tillämpa det snävats in, genom att möjligheterna att dela upp territorier
mellan licenstagarna ytterligare begränsats. Möjligheten att inskränka
licenstagares rätt till passiv försäljning till territorium, som upplåtits till
en annan licenstagare, som inte konkurrerar med licensgivaren, har
begränsats till två år, och i avtal mellan licensgivare och licenstagare, som
är konkurrenter, är det över huvud taget inte möjligt att begränsa aktiv
eller passiv försäljning mellan licenstagarnas territorier.

Free-ridingargumentationen har i ekonomisk doktrin även ansetts till-
lämplig på konkurrensklausuler. För att en licensgivare skall vara beredd
att göra investeringar i licenstagarens verksamhet, krävs att inte någon
konkurrent kan dra nytta av detta. Enligt Riktlinjerna kan konkurrens-
klausuler vara berättigade för att skydda licenstagarens investeringar
(punkt 202) och licensgivarens (punkt 203). Konkurrensklausuler har
genom den nya TeknikF fått en mer generös behandling och är automa-
tiskt undantagna enligt art. 2 så länge tröskelvärdena inte överskrids.

12.4.4.3 Avtalsbegränsningar för underlättande av kontroll
I ett licensnätverk kan det vara nödvändigt med samverkan, för att det
skall vara konkurrenskraftigt. Licensgivaren kan behöva utöva olika for-
mer av kontroll, t.ex. genom att ålägga licenstagare olika begränsningar
avseende inköp. Avtalsbegränsningar, som avser denna typ av kontroll,
kan ha olika effekter som är önskvärda. Genom klausulerna kan licens-
tagarens begränsningar 1) säkra licensens tekniska funktion eller 2) bidra
till att upprätthålla jämn kvalitet i de varor, som produceras eller säljs
enligt avtalet. 3) Finns behov att övervaka att licenstagaren upprätthåller
kvalitetsnormer, kan avtalsbegränsningar resultera i minskade kontroll-
kostnader. 4) Avtalsbegränsningar kan också säkra, att licenstagaren beta-
lar rätt royaltyavgift. Åläggs licenstagaren inköp från licensgivaren av
produkter, som är nödvändiga vid produktion, kan detta underlätta för
licensgivaren att ta betalt för licensen genom s.k. meterprissättning.
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Konkurrensklausuler kan vara till nytta, genom att det blir lättare för
licensgivaren att kontrollera att rätt royaltyavgift betalas, när licenstaga-
ren inte får sälja konkurrerande varor. Argumentet framförs i Riktlinjer
punkt 201.

Behovet av att utnyttja kopplingsförbehåll för att säkra kvalitetskrav är,
liksom tidigare,33 erkänt även i Riktlinjerna till TeknikF. I Riktlinjer
punkt 194 framhålls att ”(k)opplingsförbehåll kan också medföra effek-
tivitetsvinster”, vilket är fallet om förbehållet är nödvändigt ”för ett tek-
niskt tillfredsställande utnyttjande av den licensierade tekniken eller för
att garantera att produktionen under licensen motsvarar de kvalitetskrav
som licensgivaren och andra licenstagare uppfyller.”

Bestämmelser om grant back möjliggör, att samtliga licenstagare och
licensgivaren håller samma kvalitet på sålda varor. Argumentet har fram-
förts i praxis. I Riktlinjerna diskuteras inte detta, vilket kan bero på att
det endast är kvalificerade former av grant back som skall prövas.

12.4.4.4 Sammanfattning och slutsatser
En slutsats är, att större hänsyn tas till det affärsmässiga behovet att kon-
trollera ett licensnätverk genom avtalsbegränsningar, som inte medför
marknadsuppdelande effekter. Free riding-argumentationen, som främst
tar sikte på behovet av att skapa en effektiv incitamentsstruktur för
licenstagarna genom att tilldela dessa skyddade territorier, har fått ett
svagare genomslag, även om resonemanget i princip är erkänt. Metoder,
som licensgivaren kan använda för att kontrollera licenstagarnas verk-
samhet t.ex. att använda kopplingsförbehåll för att säkerställa en jämn
kvalitet på marknadsförda produkter, betraktas som betydligt mer
oproblematiska. Här kan ekonomiskt tänkande anses fått ett mer direkt
genomslag på rättsutvecklingen.

12.5 Den konkurrensrättsliga argumentationens 
utvecklingslinjer

12.5.1 Påverkan från de olika ekonomiska skolbildningarna

12.5.1.1 Ordoliberalismen 
Ett nedslag i tidigare EG-rättsliga avgöranden, som tillskrivits inflytande
från ordoliberalismen, är åberopandet av den s.k. freedom of action-

33  Om tidigare praxis och gruppundantag se 8.3.3.1.
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doktrinen,34 vilket gjorts i både EG-domstolens och kommissionens
praxis. En avtalsbegränsning bedöms enligt denna uppfattning som kon-
kurrensbegränsande enligt art. 81.1, när motpartens ekonomiska och
kommersiella frihet anses ha begränsats genom klausulen.35 

I senare utveckling finns en tendens att lämna dessa resonemang. I
TeknikF föreskrivs i större utsträckning en mer realistisk bedömning av
ekonomiska effekter för det enskilda fallet.

12.5.1.2 Harvardskolan
En grundläggande del av Harvardskolans analys av konkurrens avser
marknadsstrukturens betydelse för effektiviteten (Structure-Conduct-
Performance, SCP). Man betonar, att en hög marknadskoncentration
leder till ett konkurrensbegränsande agerande från marknadsaktörernas
sida, vilket försämrar marknadens effektivitet.

Inom EG-rätten har likaså en strukturell syn på marknadsmakt fram-
kommit. I EG-domstolens avgörande Contintental Can36 betonades
behovet av att marknaden skulle ha en konkurrensmässig struktur.

I TeknikF är en central utgångspunkt marknadströsklarnas betydelse
för gruppundantagets räckvidd. Synsättet har övertagits från VertikalF.
Befinner sig parternas marknadsandelar ovanför marknadströsklarna,
gäller inte längre det generella undantaget. En individuell prövning
måste göras. Hög marknadsmakt presumerar dock inte, att en aktuell
klausul skulle bli konkurrensbegränsande (Riktlinjer punkt 130). Meto-
den att mäta marknadsmakt och tillmäta den en stor betydelse implice-
rar en viss strukturell syn på marknadsmakt. Här förefaller en anknyt-
ningspunkt finnas till Harvardskolans tänkande.

En tydlig likhet mellan Harvardsskolans teorier och kommissionens
resonemang föreligger beträffande synen på inträdeshinder. Enligt Har-
vardskolan försvårar förekomsten av stora företag, genom deras skal-
ekonomiska fördelar, inträdet av nya konkurrenter på marknaden. Enligt
Riktlinjerna till TeknikF skall skalekonomiska fördelar tas i beaktande,
när inträdeshindren till en marknad skall uppskattas.

34 Hawk, ”System Failure: Vertical Restraints and EC Competition Law”, 32 CMLRev
1995 s. 973 ff., 977 ff. Se även 2.1.3.3.4.
35 Om freedom of action-doktrinen se 3.2.2.3.1.
36 Mål 6/72 Continental Can Co. Inc. and others v. Commission [1973] ECR 215
(= [1973] CMLR 199).
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Över huvud taget finns i Riktlinjerna en obenägenhet att tillskriva
skalekonomiska fördelar en positiv funktion i konkurrenshänseende,
trots att dessa resulterar i en främjad ekonomisk effektivitet.

12.5.1.3 Chicagoskolan
Chicagoskolan har genom sin kritik förespråkat en betydligt mindre
expansiv konkurrensrätt och man har tydligt polemiserat mot Harvard-
skolans tänkande. Ekonomisk effektivitet har lyfts fram som konkur-
rensrättens uteslutande målsättning, samtidigt som man varit obenägen
att anse marknadsaktörers agerande som ett hot mot marknadens ekono-
miska effektivitet.

I TeknikF betonas ekonomisk effektivitet som konkurrensrättsligt
ändamål starkt. Målsättningarna bakom den konkurrensrättsliga regle-
ringen i art. 81 anges vara ”att främja konsumenternas välfärd och en
effektiv resursallokering” (Riktlinjer punkt 5). Att skydda små och medel-
stora företag anges däremot inte som ett bakomliggande ändamål.
Utvecklingen kan kanske ses mot bakgrund av Chicagoskolans argumen-
tation, men det bör även påpekas att Harvardskolans ekonomer också
delar uppfattningen att konkurrensrättens primära ändamål är att främja
den ekonomiska effektiviteten.

Uppfattningen, att vertikala begränsningar är mindre skadliga än
horisontala, är allmänt vedertagen inom ekonomiskt tänkande. Inom
Chicagoskolan har särskilt framförts uppfattningen, att avtalsbegräns-
ningar i vertikala led normalt sett är ofarliga. I TeknikF görs en viktig
distinktion mellan begränsningar i avtal mellan parter som konkurrerar
med varandra respektive inte gör det. Flera klausultyper undantas gene-
rellt, om de inte passerat tröskelvärdena. För territoriella begränsningar
gäller, att de behandlas på olika sätt beroende på om de är vertikala eller
horisontala. Den nya regleringen innebär dock ingen lättnad för territo-
riella begränsningar med vertikala effekter jämfört med vad som gällde
tidigare, medan däremot horisontala begränsningar behandlas strängare.

Från Chicagoskolan framfördes särskilt begränsning av snålskjuts-
effekter, free riding, som särskilt motiv för att genomföra vertikala
begränsningar i t.ex. distributionsavtal (eller licensavtal). I tidigare rätts-
praxis fanns möjligen ett implicit erkännande av tanken på att vissa
avtalsklausuler är nödvändiga för att begränsa free riding, när det talades
om behovet av att skydda investeringar. I Riktlinjerna till nuvarande
TeknikF är undvikande av free riding explicit erkänt som anledning att
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formulera vissa avtalsbegränsningar (punkt 174). Samtidigt är det
faktiska genomslaget vid utformningen av regleringen begränsat. Territo-
riella begränsningar är i stor utsträckning motiverade av behovet att und-
vika snålskjutseffekter, samtidigt som TeknikF här är särskilt ingripande
i parternas avtalsfrihet.

12.5.1.4 Post-Chicago
I tidig amerikansk antitrusträtt ansågs avtalsbegränsningar ofta medföra
s.k. exkluderande effekter, där parternas avtal ansågs resultera i att kon-
kurrensen begränsades genom att tredje man utestängdes från markna-
den. Ett typiskt exempel på när resonemanget fördes av domstolarna var,
när parternas avtal innehöll ett s.k. kopplingsförbehåll. Genom att en
säljare villkorade köp med att ytterligare en annan produkt skulle köpas,
ansågs säljaren (i varje fall om denne innehade marknadsmakt) kunna
försvåra för sina konkurrenter. Resonemanget kritiserades starkt av eko-
nomer och jurister från Chicagoskolan, som menade, att man därige-
nom i praktiken dubbelräknade resultatet av säljarens marknadsmakt.
Genom spelteoretiska resonemang ansåg sig dock ekonomer från Post-
Chicago kunna påvisa möjligheter att med hjälp av t.ex. kopplingsförbe-
håll skapa exkluderande effekter.

I Riktlinjerna till TeknikF betonas risken med exkluderande effekter
vid bedömningen av flera klausultyper, nämligen konkurrensklausuler,
kopplingsförbehåll och även exklusivitetsklausuler.37

12.5.2 Utvecklingslinjernas förhållande till amerikansk rätt

12.5.2.1 Inledning
Inom EG-rätten har den avtalsbegränsning, som varit av störst intresse
för den konkurrensrättsliga regleringen, varit den territoriella begräns-
ningen, vilket torde bero på integrationsmålets starka ställning. Detta
gäller fortfarande i TeknikF. Inom amerikansk rätt har territoriella upp-
delningar inte tillmätts samma betydelse, medan däremot kopplingsför-
behållet varit mycket omdiskuterat.

37  Se ingående diskussion i avsnitten 4.3.2.3 (territoriella begränsningar, Riktlinjer
punkt 153, 157, 166–167), 7.3.1.1 (konkurrensklausuler, Riktlinjer punkt 198–200)
och 8.3.2.1–2 (kopplingsförbehåll, Riktlinjer punkt 193). För dessa klausuler har i Rikt-
linjerna framhållits risken för exkluderande effekter. Däremot har risken för exklude-
rande effekter vid maximiprissättning endast behandlats i doktrinen (11.3.3.3).
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12.5.2.2 TeknikF
EG-rätten har under senaste tid på flera punkter närmat sig den ameri-
kanska rätten, vilket kommit till tydligt uttryck i TeknikF. Betoningen av
ekonomisk effektivitet har fått en alltmer central betydelse, vilket ankny-
ter till den amerikanska rätten, som genomgått motsvarande utveckling.
En skillnad är, att integrationsmålet fortfarande har en stark ställning
inom EG-rätten, medan numera den konkurrensrättsliga målsättningen
att skydda svagare part däremot tycks sakna stöd. Detta svarar mot den
amerikanska antitrusträtten, där det anses kontroversiellt att upprätthålla
den typen av ändamål.

I den amerikanska rätten har man på senare tid gjort en viktig distink-
tion mellan de olika typer av marknader, som konkurrensrätten berör.
Man skiljer mellan innovationsmarknad, teknologimarknad och pro-
duktmarknad. Även i TeknikF har motsvarande terminologi tagits med.

I TeknikF har införts en distinktion mellan avtal, som ingåtts mellan
parter, som konkurrerar med varandra respektive inte gör det. Detta sva-
rar mot skillnaden mellan vertikala och horisontala avtal. I amerikansk
rätt har distinktionen varit av stor betydelse, men det är först genom
VertikalF och den senare TeknikF som den kommit att få ett större
genomslag i EG-rätten.

När det gäller enskilda klausuler utgör behandlingen av territoriella
begränsningar fortfarande den viktigaste skillnaden mellan EG-rätt och
amerikansk rätt. Medan den amerikanska rätten tillåter relativt långt-
gående avtalsbegränsningar för områdesskydd och tillåter att inommär-
keskonkurrensen elimineras, har tillämpningen snarare skärpts från
kommissionens sida genom den nuvarande TeknikF. Klausulens tillåtlig-
het regleras, även när det inte föreligger starka marknadsandelar. Vid
bedömningen av territoriella begränsningar är givetvis integrationsmålet
särskilt viktigt. I amerikansk rätt gäller däremot, att geografiska uppdel-
ningar omfattas av inherency doctrine, när det är fråga om patentlicenser
(och analogt know-how), annars skall de prövas enligt rule of reason.

Field of use-klausuler är vid låga marknadsandelar generellt tillåten
inom EG-rätten, utom när de innebär att kundkretsen delas upp mellan
konkurrenter, eller också när parterna konkurrerar och deras verksamhet
delas upp på olika områden (asymmetriska begränsningar). Kvantitetsbe-
gränsningar är också tillåtna, utom när de ingåtts mellan konkurrenter,
som ålagt varandra ömsesidiga begränsningar, eller när marknadströsk-
larna passerats (om marknadströsklarna passerats finns möjlighet till
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undantag, se Riktlinjer punkt 175). Dessa klausuler är alltså i större
utsträckning tillåtna än tidigare, vilket närmar EG-rätten till den ameri-
kanska rätten, där de antingen är tillåtna enligt inherency doctrine eller
bedöms enligt rule of reason.

Synen på konkurrensklausuler och kopplingsförbehåll uppvisar en ökad
likhet med den amerikanska rätten. De undantas enligt TeknikF gene-
rellt, om parterna befinner sig under tröskelvärdena. Detta svarar mot
den amerikanska rättens krav på marknadsmakt, för att klausulerna skall
anses konkurrensbegränsande. Det bör dock pekas på att metoden att
mäta marknadsmakt skiljer sig väsentligt åt mellan de båda rättssyste-
men.

Grant back-klausuler skall i TeknikF prövas individuellt, om de inne-
fattar krav på upplåtelse eller överlåtelse av särskiljbara förbättringar eller
nya tillämpningar. Tidigare var sådana krav generellt sett förbjudna. I
amerikansk rätt skall grant back prövas enligt rule of reason. EG-rättens
utveckling kan sägas ha närmat sig den amerikanska rätten, genom att
det inte längre föreligger definitiva förbud.

Icke-angreppsklausuler har en bättre ställning inom EG-rätten än i den
amerikanska rätten. Numera är inte icke-angreppsklausuler generellt för-
bjudna utan skall prövas individuellt. Den mildare formen, som består i
att licensgivaren har rätt att säga upp licensavtalet om licenstagaren
väcker ogiltighetstalan, är generellt sett tillåten och har även varit det
tidigare. Inom amerikansk rätt är icke-angreppsklausuler förbjudna, men
det kan argumenteras för att den mildare formen är tillåten.

Prisfixering är generellt sett förbjuden i EG-rätten. I amerikansk rätt är
den i viss utsträckning tillåten i patentlicensavtal enligt Supreme Court’s
avgörande General Electric.38 Konkurrensmyndigheterna menar dock, att
de alltid kommer att angripa prisfixering, även vid licensiering.39

När det gäller prisrestriktioner, tycks det i synen på maximipriser före-
ligga en klar påverkan i EG-rätten från amerikansk rätt. Genom nuva-
rande TeknikF (och VertikalF) har avtalade maximipriser blivit tillåtna
mellan parter, som inte konkurrerar med varandra. Detta har föregåtts av
en motsvarande utveckling i amerikansk rätt. Det har även inom EG-
rätten blivit tillåtet med rekommenderade priser mellan parter, som inte är
konkurrenter, vilket motsvarar den amerikanska regleringen.

38  United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476,  47 S.Ct. 192 (1926).
39  Se Guidelines 5.2.
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12.6 Slutsatser
Analysen av den konkurrensrättsliga regleringen har bekräftat undersök-
ningens huvudteser, nämligen dels att konkurrensrätten inom EU utveck-
lats mot ett allt mer ekonomiskt synsätt, dels att undantag från denna
utveckling särskilt kan förklaras av behovet att skydda integrationen av
marknaderna inom unionen.

Att konkurrensrätten analyseras med ett alltmer ekonomiskt synsätt
framgår på flera olika sätt. Ett tydligt nedslag är distinktionen mellan
avtal med horisontala eller vertikala effekter. Skillnaden mellan licensav-
tal, som ingåtts mellan parter som konkurrerar eller inte konkurrerar
med varandra, har fått stor betydelse för regleringen, men som framgår
av analysen har den inte samma funktion för regleringen av territoriella
begränsningar. Ett annat tydligt exempel är kravet på att det skall före-
ligga marknadsmakt för att t.ex. ett kopplingsförbehåll skall prövas kon-
kurrensrättsligt. Även här har detta mindre betydelse vid reglering av ter-
ritoriella begränsningar. Slutligen har den konkurrensrättsliga regle-
ringen fått alltmer drag av en realistisk bedömning utifrån
rekommenderade riktlinjer, enligt vilka verkliga ekonomiska effekter bör
prövas. Samtidigt kvarstår en formalistisk reglering för territoriella
begränsningar, även när det föreligger avtal mellan parter, som inte kon-
kurrerar och inte har marknadsmakt.

Territoriella begränsningar är den viktigaste begränsningen inom EG-
rätten, vilket torde bero på att sådana är problematiska ur integrationens
synvinkel. Som redan nämnts är regleringen i flera avseenden mindre
ekonomiskt inriktad och mer formalistisk beträffande denna klausultyp.
Det är även möjligt att peka på andra avvikelser från ett ekonomiskt syn-
sätt. EG-rätten har kritiserats för att det förekommer analys ex post istäl-
let för ex ante. Detta förekommer främst vid bedömningen av territori-
ella begränsningar. Ett annat exempel är, att behovet att skydda inom-
märkeskonkurrensen ur ett ekonomiskt perspektiv kan överbetonas vid
regleringen av territoriella begränsningar.

Det har också pekats på hur EG-rätten påverkats av de olika konkur-
rensteoretiska strömningarna och att synsätt från ordoliberalismen, Har-
vardskolan, Chicagoskolan och Post-Chicago påverkat utformningen av
de konkurrensrättsliga reglerna. Ordoliberalismens inflytande tycks ha
minskat under senare år och det är svårt att se spår av denna i TeknikF.

Integrationsmålet tycks även ha haft en generell betydelse, för vilken
vikt ekonomiska argument ges i den rättsliga regleringen och tillämp-
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ningen. Free rider-argument erkänns i Riktlinjerna till TeknikF som ett
legitimt skäl bakom territoriella begränsningar, samtidigt som det inte
får en utslagsgivande betydelse.

Av särskilt intresse är, att integrationsmålets genomslag i vissa avseen-
den närmast stärkts genom skärpningar i regleringen av territoriella
begränsningar. Den mer negativa synen på klausuler med marknadsupp-
delande effekter har i vissa avseenden försvagat immaterialrättshavarens
ställning. Behovet av att stärka integrationsmålet kan bero på utform-
ningen av den nya verksförordningen, där konkurrensövervakningen i
väsentlig utsträckning decentraliserats till nationell nivå.

Tydligt är alltså, att ekonomiska resonemang fått allt större genomslag
vid bedömningen av avtalsförfaranden, som inte direkt påverkar integra-
tionsmålet genom marknadsuppdelningar. I dessa fall kan också konsta-
teras, att EG-rätten i sin utveckling tagit intryck av den amerikanska
rätten.
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Summary

1. Purpose and Method
The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of
economic arguments in the treatment of licence agreements in competi-
tion law. This treatment actualises the balancing of the partly differing
functions of competition law and intellectual property law. Both compe-
tition law and intellectual property law are legal fields of great impor-
tance for the market economy, and they may under different circumstances
either strengthen or weaken each other’s way of functioning. It is there-
fore important to consider the economic function of the licence agree-
ment in order to achieve a well-balanced and economically rational legal
solution. The aim of this study is to investigate the relationship between
economic arguments and the creation of legal norms in competition law
concerning licence agreements. The latest technology transfer regulation
is of special interest for this investigation.

Economics has for a long time been a subject of interest in legal studies,
and during the second half of the twentieth century the field of Law and
Economics was developed. The importance of economics for competition
law and intellectual property law is especially important for this investi-
gation. However, two important problems must be mentioned in this
place. Firstly, both legal fields may contain other (and possibly conflict-
ing) goals besides economic efficiency. In EC competition law, the inte-
gration of the common market is important and in intellectual property
law, the moral interests and rights of the innovator may be of some
importance. Secondly, there is no consensus among economists concerning
how to achieve economic efficiency in competition law. Both these
points must be taken into consideration. It should also be noted that in
this investigation the economics of intellectual property law is primarily
treated in the context of competition law.

For this investigation, a specific method with an affinity to compara-
tive law and economics has been developed. Comparative Law and Eco-
nomics is a special sub-branch of Law and Economics and a typical
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method for it may consist in: 1) the building of a model for an economi-
cally effective legal institute, 2) a comparison between this model and
actual legal institutes in different legal systems and 3) an explanation of
possible deviations from the economically efficient model in the actual
institutes. The method used in this thesis contains both similarities and
differences to the one mentioned above.

The central object of this investigation is the regulation of competi-
tion law for the different contract clauses written in licence agreements.
The analytical method used in this study consists of four different steps.
Firstly, the contract clause is described together with its possible varia-
tions. Secondly, the legal norms in competition law are described. This
part contains a treatment of the development of the norms in EC law
and American law. Thirdly, the legal material is analysed from different
economic principles. The economic arguments are discussed in the form
of a cost-benefit analysis. The contract clauses are analysed from two dif-
ferent perspectives: 1) their commercial and effiency-enhancing function
and 2) their negative effects on competition. This part of the analysis
aims especially at creating a deeper understanding of the impact of eco-
nomic arguments on legal regulation and case law, with a comparison of
EC law and American law. Finally, conclusions are drawn from the
above-mentioned analysis, especially about considerations concerning the
economic functioning of competition, intellectual property and licensing
in the legal material. The outcome of the chronological development of
the competition rules and the interaction between the legal systems (EC
competition law and American antitrust law) are also of interest in this
study.

The aim of the analysis of the regulation of the contract clauses is to
answer certain general questions of primary interest, like the relationship
between the economic and the legal concept of competition, i.e. to what
degree the concept of competition in EC law reflects an economically
realistic approach to competition. The study also seeks to establish to
what extent the economic functioning of intellectual property is considered
in competition regulation and how much the economic function of the
licence agreement is considered. In order to answer the question con-
cerning an economically realistic view of competition, it is of interest to
investigate to what extent competition law is applied ex ante (which is
preferable from an economic point of view) instead of ex post, the dis-
tinction made between intra brand and inter brand competition and
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between vertical and horizontal agreements, the importance of market
power in the regulation and the formalistic contra realistic argumenta-
tion. This study contains ten underlying theses: 1) economic considera-
tions become more and more important in the development of competi-
tion rules, 2) competition law has developed according to diverging eco-
nomic arguments derived from different schools, 3) the differences
between EC competition law and American antitrust law are becoming
smaller, and similar or identical economic arguments are considered in
both legal systems, 4) deviations from mainstream economics in EC
competition law are due to the goal of protecting the integration of the
common market, 5) the goal of integration is of decisive importance
when competition rules are used ex post and not ex ante, 6) the goal of
integration results in a strong protection of intra brand competition,
even when weakened intra brand competition leads to strengthened
inter brand competition, 7) when the goal of integration needs to be
protected, the legal argumentation tends to be formalistic instead of realis-
tic, 8) the economic functioning of intellectual property is of little impor-
tance in EC competition law, 9) the Commission supports a far-reaching
exhaustion of intellectual property rights and thereby weakens the posi-
tion of intellectual property rights, and 10) different economic argu-
ments tend to carry different weights because of the goal of integration.

2. The Economic Reasoning in Competition Law 
and Intellectual Property Law

There has always been a need for competition law in market economies.
There is, for example, a known antitrust case from ancient Greece. In
later times, the first cases relevant to competition law (1599–1612) can
be found in the English common law, when the economy began to be
more liberalised. However, a more developed competition law evolved
not in Europe but in the USA. The most important legislation acts are
the Sherman Act (1890) and the Clayton Act (1914). The antitrust law
developed in periods with differing degrees of activism. The EC Compe-
tition law is a part of the development of the EC and can be traced back
to the European Coal and Steel Community (ECSC). Competition reg-
ulation was written into the Treaty of Rome. Both the Commission and
the Court have been important for the development of the competition
law.
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Competition law may contain different goals. The primary goal is to
strengthen an economically effective competition. In the USA, this is
considered by some lawyers and economists to be the only legitimate
goal. Others maintain that the antitrust law should contain other goals,
like the protection of political values or the interest of consumers. There
are also other possible goals, which are more controversial, such as the
protection of small and medium-sized enterprises. In EC law the different
goals of competition law have been particularly described by the Com-
mission. Traditional goals include the aims of accomplishing an eco-
nomically effective competition, fair competition and integration of
(national) markets. Fair competition involves both the protection of
small and medium-sized enterprises and the interests of consumers. In
the more recently formulated competition policy, the main goals are to
accomplish an economically effective competition and market integra-
tion. The interests of consumers are still of importance, while the protec-
tion of small and medium-sized enterprises has been considered less
important.

In economic thinking, several theories and concepts are used to
describe the economic reality and the objects of economic competition
policy. In neoclassical theory, the idea of static efficiency (allocative effi-
ciency and production efficiency) is important. Another aspect of eco-
nomic efficiency is the dynamic efficiency. Other economic theories and
concepts of importance for this study are the theories of contestable mar-
kets, scale economies, oligopolistic markets and network effects. When
competition is weakened, it can be described as a form of market failure.
The theory of market failure has been described in economic literature,
and both competition law and intellectual property law may in different
ways remedy these kinds of failures. Economic theories about competi-
tion vary according to different schools. The Harvard School focuses on
the analysis of market structures, the Chicago School is sceptical about
which kinds of practices may weaken the competition, post-Chicago
puts emphasis on analysis ad hoc and is more open to legal interference
than the Chicago School. The ordoliberals prescribe the use of general
rules in a legal framework for the market economy, and were influential
in the early development of the EC competition law.

Competition law may result in different costs and benefits. The benefits
of competition regulation include both the correction of competition-
distorting practices and agreements and the future avoidance of such
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agreements. The costs are the negative results of the regulation; useful
agreements will be caught by the regulation and will also be avoided in
the future. Besides, there are administrative costs attached to the regula-
tion.

Patent law is a relatively late legal construction with roots in royal
monopolies during the late Middle Ages. The first regulation which pro-
tected innovations was written in Venice in 1474. The Statute of
Monopolies from 1623 in England is another landmark in patent legisla-
tion. Traditional goals behind patent law include the protection of the
innovator’s right to his innovation, the protection of his moral right to
compensation, the creation of spurs for innovation, as well as for making
the innovation public. 

The economic functioning of patents is an important issue for investi-
gation in economic theoretical literature. For example, the optimal length
and the optimal breadth of the patent are analysed. The economics of pat-
ents are also related to theories about innovation and the market struc-
ture, which are dealt with by various economists, including Schumpeter
and Arrow. The economic effects of patents are both negative and positive
and may be described as cost and benefit. These are related to different
kinds of markets: innovation markets, technology markets and product
markets. In innovation markets, patents strengthen the production of
knowledge, since they create incentives for innovation. Another gain is
the production of knowledge when the patented innovations are made
public. The negative effects on the innovation market include the possi-
bility that patent protection may cause a patent race with too much
resources spent on innovation. Patent protection may also lead to a
blocking of patents and therefore dampen investments in innovation. In
technology markets, patents may make it easier to trade in knowledge,
since the knowledge is protected by law. Patents can also lead to a pricing
of knowledge that is above the optimal. In product markets, patents may
make it possible to release more products since they cover costs for com-
mercialising the innovations. The production can on the other hand be
lessened because of competition distorting effects, dead-weight losses
and entry-barriers. The economic effects of trademarks are also both posi-
tive and negative for competition. Competition may be strengthened by
smaller search costs for the consumer, or dampened by entry-barriers
and smaller incentives for price competition.
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3. The Licence Agreement
Licence agreements differ, depending on the object (the intellectual
property right in question) of the agreement and the relationship
between the licensor and the licensee. The licence agreement has different
kinds of economic functions. Licensing is a method used for exploiting
intellectual property rights, and may make the financing of these rights
easier. Licensing may also lessen the economic risk taken by the licensor.
In addition, the licence agreement may make it possible to combine scale
economies with the competence of small firms. Technological spin-off
effects from the innovation may also be exploited using the licence
agreement. It can also be a method to export products to countries with
legal entry-barriers. Other positive effects include the possibility to solve
problems with blocking patents, to further the dissemination of technology
and the higher output of products and to come to terms with agency
costs. There may also be negative effects of licence agreements. They
may give the opportunity to control the market and to distort the com-
petition. A licensor can use licensing as a strategy to choose weak firms
as future competitors. In addition, licence agreements may weaken the
licensee’s interest in investing in an innovation. Finally, a licensee can use
the licence agreement as a strategy to block competitors.

In the present analysis of the effects of a licence agreement on compe-
tition, two questions are especially important. One question is whether
the agreement is of a vertical or horizontal nature. If the licensor and the
licensee are not competitors, the licensor usually has an interest in main-
taining the competition among the licensees, since it results in a higher
output of licensed products. Another question concerns the position of
the parties of the agreement on the market. If market shares for both the
licensor and the licensee are low, the agreement could hardly distort
competition. In the latest Technology Transfer Regulation, these ques-
tions are of central importance.

4. Territorial Restrictions
Territorial restrictions may be of different kinds. There are exclusive, sole
and non-exclusive licences concerning territory. If a licence is exclusive,
the licensor promises not to compete with the licensee and not to agree
on more licences for the territory granted the licensee. A sole licence pro-
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hibits the licensor from competing with the licensee, but he retains the
right to sell competing licences to other firms. If the licence is non-
exclusive, the licensor has no obligations of the above-mentioned kind.
Territorial restrictions may also consist in obligations of the licensee,
who may be forbidden to export products to the territory of the licensor
or to other licensees. The Technology Transfer Block Exemption Regula-
tion (TTBER) makes a distinction between restrictions on active sales
(when the undertaking party of the agreement actively markets the product
in another territory) and restrictions on passive sales (the party exports to
another territory to satisfy an unexpected demand).

Territorial restrictions have been dealt with by the European Court of
Justice (ECJ) and the Commission. According to the case law of the
ECJ, an exclusive agreement is not necessarily forbidden according to art
81.1. In Nungesser, the Court explained when an open exclusive agree-
ment was permissible. However, the Commission has given the Court’s
definition a narrow interpretation. The normal way of handling the
agreement according to the practice of the Commission, is to consider
the restriction competition distorting according to art 81.1, but possibly
exemptable according to art 81.3. The TTBER permits the parties to
enter exclusive licence agreements. The possibility to prescribe limita-
tions in the right to export actively or passively is, however, strictly regu-
lated. Export prohibition is permitted between licensor and licensee, but
not between licensees if the licensee competes with the licensor. If this is
not the case, it is possible to forbid prohibit active sales to another licen-
see’s territory, as well as passive sales for the first two years.

In American law, territorial restrictions are judged according to the
rule of reason, if the agreement is vertical by nature. If the agreement is a
patent licence, the territorial restriction is considered to be inside the
scope of the patent and therefore permitted according to the inherency
doctrine.

Among the central differences between EC law and American law are
the importance of market shares, the difference between vertical and
horizontal restrictions and the strong legal position of intellectual property
rights. In EC law, territorial restrictions are strictly regulated when the
undertaking parties’ market shares are small. If the contract is of a verti-
cal nature, the regulation is still very strict (but more permissive than if
the contract is horizontal), while territorial restrictions in vertical agree-



454

ments are more favoured in American law. Another difference is the
stronger protection of intra brand competition in EC law.

The Commission has however acknowledged economic arguments
like the free rider argument, which is of importance in American law. In
this way the EC law is closer to American law than it used to be. Still,
the goal of integration makes a central difference.

5. Field of Use Restrictions
A licensor may limit the licensee’s right to exploit only a certain technical
field of the technology covered by the patent. This is a so-called field of
use clause. The parties of the licence may also divide product markets
and customer groups.

In case law, the ECJ and the Commission have been sceptical towards
the field of use clauses. A field of use clause was forbidden by the Com-
mission in the Windsurfing decision, and the ECJ came to a similar con-
clusion on the appeal. However, according to the Commission the clause
was permissible in know-how licences in Rich Products/Jus-Rol and
Delta Chemie/DDD. In the TTBER, it is allowed to divide technical
fields and products markets for exploitation. Under certain circum-
stances the parties are permitted to divide different customer groups, if
they are not competitors. In American law, field of use clauses are fully
accepted in patent licences. Limitations of customer groups in trade-
mark licences are judged under rule of reason.

The reason why field of use restrictions historically have been less per-
mitted in EC law is because of the risk for market dividing agreements.
A field of use restriction may prevent the licensee from selling products
to parallel importers. In the TTBER, this does not seem to be a main
concern any longer. The new regulation takes more consideration of the
economic need to permit business practices. The goal of integration has
been played down here, and the regulation is closer to American law.

6. Quantity Clauses
Quantity clauses consist either of a limitation concerning the least quan-
tity the licensor is allowed to produce or the highest allowed quantity. In
earlier EC competition law, minimum quantity clauses were permitted
but not maximum quantity clauses. In the TTBER, the Commission has
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changed its earlier restrictions regarding maximum clauses. Nowadays,
all quantity restrictions are allowed if the parties’ market shares are below
the threshold values, except mutual maximum clauses between parties
who are competitors. When the market share of the licensor or licensee
exceeds the threshold, an individual examination is necessary if the
clause is a maximum quantity clause. In American law, quantity limita-
tions are generally permitted in patent licences.

As regards maximum clauses, the regulation of quantity restrictions in
EC law has changed radically. The risk for market dividing effects,
which is the reason why they were forbidden earlier, is not decisive in the
TTBER. The goal of integration is weaker, the new regulation is more
concerned with the economic need of businesses and is closer to the regu-
lation in American law.

7. Tie-Outs
Obligations not to compete, or tie-outs, may be of different kinds. A
typical obligation not to compete prohibits the licensee from selling
which compete with the licensed product. An exclusive purchase clause
may have a similar effect. Another method is to compel the licensee to
pay royalty for all sold products (total sales). Obligations not to compete
may also forbid the licensee to engage in research and development or to
compete with the licensor after the licence agreement has been termi-
nated. Tie-outs are generally permitted in the TTBER, if the parties’
market shares are below the threshold values. If this is not the case, the
agreement must be individually examined. In earlier block exemptions,
tie-outs were generally forbidden (not best efforts). In the latest regula-
tion, an obligation on the licensee not to use his own technology is still
forbidden if the parties are competitors. If they do not compete, the
clause must still be individually examined. However, should the clause
be considered to distort competition, the rest of the agreement may still
benefit from exemption. In American law, an earlier restrictive case law
has developed into a more permissive one. Nowadays, a tie-out is judged
according to rule of reason.

A conclusion from the discussion above is that there has been a struc-
tural similarity between EC law and American law on this point. In both
systems, there must be some kind of strong position on the market, and
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there is also a balancing of positive and negative effects on competition
in the legal decision.

8. Tie-Ins
Tie-ins consist of an obligation placed on the buyer of a product to pur-
chase another product which is tied to the preferred product. Tying can
be related to intellectual property rights in different ways. A product
may be tied to another item which is protected by an intellectual prop-
erty right. Another form of tying may be found in a licence agreement,
when the licensee is obliged to buy products from the licensor as one
form of exchange for the intellectual property right. Tying in a licence
agreement may also consist of an obligation placed on the licensee to sell
tied products to a third party. Finally, an intellectual property right may
be tied to another intellectual property right in the licence agreement, in
a so-called package licensing.

In earlier regulations, tying was only permitted when motivated for
quality reasons. In a licence agreement, it may be necessary to compel
the licensee to buy products from the licensor or a specified third party
in order to uphold the quality of the final products of the licensee. How-
ever, in the former TTBER, a tying clause could always be accepted after
an opposition procedure. In the latest TTBER, all tie-ins are exempted if
neither the licensor nor the licensee exceeds the market thresholds. If this
is the case, individual examination must be done. In American law, tying
is forbidden if it can be proven that the tying party possesses market
power.

As in the case of tie-outs, the regulation of tie-ins has been more simi-
lar in EC law and American law. Tie-ins are in EC law permitted under
the threshold values, while market power must be shown in American
law. In both systems, the clauses are examined according to economic
effects.

9. Grant Back
If a licence agreement contains a grant back clause, the licensee is
obliged to grant or assign rights concerning improvements related to the
intellectual property right of the agreement. A grant from the licensee
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may be exclusive or nonexclusive, and in the first case the licensee limits
his own right to sell his improvements. 

Grant back clauses have been forbidden in several decisions by the
Commission, but also permitted in a few cases. In TTBER, grant back is
generally permitted if it is nonexclusive or if the improvement is not
separable from the patent, which is the case if the licensee cannot use the
improvement without permission from the licensor. If these criteria are
not fulfilled, the grant back clause must be individually examined
regardless of the market shares of the parties. In American law, a grant
back was permitted in Trans-Wrap by the Supreme Court in 1947. Since
then, the clause has only been under litigation in lower courts. It has
been found incompatible with Antitrust law in some cases from the Dis-
trict Courts.

In both American law and EC law there is a need to protect the com-
petition in the innovation markets. In both legal systems the effects of
the grant back clause on innovation are analysed. In EC law, this exami-
nation is done individually, which is closer to the procedure in American
law than the previous practice.

10.  No-Challenge Clauses
If the parties agree on a no-challenge clause, the licensee is forbidden to
question the validity of the intellectual property rights in question. If it
is a no-challenge termination clause, the licensee has the right to ques-
tion the validity, but the licensor may then terminate the agreement.

In earlier case law, no-challenge clauses were normally forbidden in
the EC competition law. The clauses were also forbidden in the block
exemptions. A change came with a ruling from ECJ, Bayer v. Süllhöfer.
According to the judgement ruling, the no-challenge clause should be
considered in the light of the economic and legal context. According to
the recent TTBER, no-challenge clauses are to be individually exam-
ined, except for no-challenge termination clauses, which are generally
permitted. In American law, no-challenge clauses are forbidden. No-
challenge termination clauses could possibly be permitted, but the case
law is not clear.
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11.  Price Restrictions
If there are price restrictions on the licensee, they may either oblige the
licensee to sell to third parties above a certain price level (minimum price
fixing) or beneath a certain level (maximum price fixing). It may also be
possible to influence the prices in other ways, for example by using non-
binding price recommendations.

In EC competition law, price fixing has always been forbidden. Now-
adays, in the TTBER, there is an important difference between licence
agreements between parties who are competitors and parties who are
not. In the first case, both minimum price fixing and maximum price
fixing are forbidden. It is also forbidden to use recommended prices. In
the second case, maximum price fixing and recommended prices are
allowed. In American law, price fixing was allowed by the Supreme
Court in the General Electric case in patent licenses. However, this has
been weakened by prohibitions in more qualified situations in case law.
The competition agencies assert in the Antitrust Guidelines on Licensing
that price fixing in patent licenses will be “attacked”. Outside patent
licensing, price fixing has always been forbidden. In State Oil v. Khan,
maximum price fixing was permitted in a vertical agreement. Recom-
mended prices are also permitted in vertical relations.

In TTBER, maximum price fixing is permitted in vertical relations,
which is a change from earlier regulations. This change came with the
“VertikalF”, which is dependent on American law on this point. A very
important difference between EC law and American law, however, is that
not only price fixing but clauses with price determining effects are for-
bidden. In American law, such clauses are judged according to rule of
reason.

12. Conclusions
Economic argumentation has been important in several ways in EC
competition law. This last section examines in particular what effect eco-
nomic thinking has had on the concept of competition, what effect it
has had on the understanding of intellectual property in the competition
law and what effect it has had on the analysis of the licence agreement.
Finally, the developing lines of argumentation in competition law are
analysed.



459

As mentioned before, the ways in which economic thinking is imple-
mented in the understanding of the concept of competition may be ana-
lysed in several ways. It is of interest to investigate to what extent compe-
tition law is applied ex ante (which is preferable from an economic point
of view) instead of ex post, the distinction made between intra brand
competition and inter brand competition and between vertical and hori-
zontal agreements, the importance of market power and the formalistic
contra realistic argumentation.

The study shows that licences are analysed both ex ante and ex post.
The analysis ex post is most obvious in the regulation of territorial
restrictions. The goal of integration is especially important here. It is also
in this regulation that the protection of intra brand competition is the
strongest. Generally, the distinction made between vertical and horizon-
tal restrictions is very important in the TTBER. However, this distinc-
tion has not led to a more permissive approach in the regulation of terri-
torial restrictions. The importance of market power is also stressed in
TTBER with the market thresholds. Territorial restrictions are however
strictly regulated even when the parties’ market shares are below the
thresholds. The regulation is also still formalistic regarding territorial
restrictions. A conclusion that can be drawn here is that economic argu-
mentation has been of increasing importance in the TTBER, but that
the integration goal still is decisive when the clauses may have a market
partitioning effect.

The functions of intellectual property rights are not much considered
in EC competition law. There are general remarks about the economic
functioning of patents in the Guidelines for the TTBER. However, it is
difficult to find evidence for economic reasoning about patents in the
formation of concrete rules in the TTBER. On the contrary, patents are
weakened by the widened concept of exhaustion presented in the Guide-
lines.

Another question is to what extent the economic functioning of the
licence agreement is considered in the rules of the TTBER. The licence
agreement may be regarded as a specific business method, which may be
a feasible alternative to full ownership of levels. In a licence network, the
licensor has a legitimate interest in coordinating the actions of the licen-
sees, so that the network can be competitive. There are mainly two dif-
ferent ways for the licensor to achieve this goal. The licensor and the
licensee may agree on clauses which create incentives for the licensee to
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make investments, or they may agree on clauses which give the licensor a
possibility to monitor the activities of the licensee. Regarding the first
alternative, it is important for the parties to eliminate free riding effects.
The second alternative imposes quality control on the licensee. The eco-
nomic arguments from both these categories are acknowledged by the
Commission. However, the free riding argument has a weak position
when applied to territorial restrictions which are more formalistically
regulated. A result of this is that the goal of integration is important for
the weighting of different arguments.

The argumentation in competition law has been influenced by different
economic schools. In EC competition law the Freiburgian concept of
freedom of action has been used. This way of reasoning has been weaker
and exchanged for a more modern economic argumentation. The Harvard
School provides another source of economic thinking. Its influence is
most obvious regarding the importance of market structure. The recent
focus on economic efficiency may primarily be due to the Chicagoan
argumentation. Another example from the Chicago School is the dis-
tinction between vertical and horizontal agreements, which is also
important. Free riding argumentation is acknowledged but has limited
importance. The argumentation concerning excluding effects may
resemble the post-Chicago school of thinking.

The decisive difference between EC competition law and American
trust law consists in the judicial treatment of territorial restrictions. In
American law, it may be acceptable that intra brand competition is elimi-
nated, while this is not the case in EC law. American law allows quite
far-reaching restrictions, and the inherency doctrine allows market divi-
sions in patent licences. The important difference between EC law and
American law consists in the goal of integration, which is central for EC
competition law. When other clauses besides territorial restrictions are
concerned, EC law has typically developed into an application of com-
petition rules which has made it more similar to American law. 

A conclusion that can be drawn from the present discussion is that
EC competition law has developed a more economic view of Competi-
tion law than earlier. Exceptions from this principle are mainly due to
the need of protecting the goal of integration in the Union.
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