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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle utvecklas teknik i allt högre takt.  För att kunna förse mark-

naden med den bästa tekniken till det billigaste priset går immaterialrättighets-

innehavare samman, trots att de vanligtvis klassas som konkurrenter, och bildar 

så kallade standardiseringsgrupper.1 Samarbetet i dessa grupper leder till stan-

darder i syfte att ge upphov till kompatibilitet och interoperabilitet mellan produk-

ter och processer. Produktionen av varor kan i vissa fall rationaliseras vilket le-

der till minskade produktionskostnader. Standardiseringar skapar gemensamma 

plattformar för nya produkter. 

Standardiseringar är inte odelat positiva. Inom området ska en immaterialrättig-

hetsinnehavares rätt till monopol samsas med reglerna kring en konkurrensrätt 

som inte får inskränkas hur som helst. Det är ur den konkurrensrättsliga synvin-

keln som problem kan uppstå och ibland finns en gråzon där det är svårt att 

avgöra vilka regler som är tillämpliga. Ibland är rättsområdet helt oreglerat.  

En av konsekvenserna med standarder är att konkurrenter samarbetar för att 

utveckla produkterna, men sedan ska de konkurrera med varandra genom till-

verkning och försäljning. Standarder som är antagna och genomförda kan 

också leda till inträdesbarriärer och utstängningseffekter, både för nya tekniker 

samt för de företag som inte kan ta del av standarden.2 När en patentinneha-

vare upplåter sitt patent till att bli en del av en standard medför det att mark-

naden för konkurrerande teknik drastiskt minskar, eftersom många parter för-

binder sig att använda den teknik som ingår i standarden.  Den första slutsats 

som kan dras av är att standarden bidrar till konkurrensbegränsningar. Det är 

förbjudet enligt EU, artikel 101 FEUF. 

I riktlinjerna för tillämpningen av artikel 101 och 102 FEUF, vilken kom 2011, 

fastställs att Kommissionen är av åsikten att det inte föreligger en konflikt mel-

lan skyddet för immateriella rättigheter och gemenskapens regelverk kring kon-

                                                           
1
 Treacy, Lawrence 2008 s 22. 

2
 A. a s 23. 
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kurrens. Kommissionen menar att båda typerna av lagstiftning har som grund-

läggande syfte att främja konsumenternas välfärd och bidra till en effektiv re-

sursfördelning. Skyddet för immateriella rättigheter främjar en dynamisk konkur-

rens genom att uppmuntra företag till att investera i produkter och processer. 

Kommissionen uttrycker också att konkurrensreglerna bidrar till innovationer då 

de garanterar att dessa utnyttjas på ett konkurrenskraftigt sätt.3 

Kommissionens ställningstagande är vida diskuterat både i doktrin och i medier. 

Är det verkligen så enkelt som Kommissionen uttalar?  Finns det inga motsätt-

ningar rättsområdena emellan?  

En lösning som har lagts fram är att de inblandade standardiseringsorganisat-

ionerna genom avtal och policys ska se till att de positiva konsekvenserna av 

standardiseringa överväger de negativa. Det är här de så kallade FRAND-

villkoren aktualiseras.4 Tanken är, bland annat från Kommissionens sida, att en 

rättighetsinnehavare som upplåter sitt patent till en standard, samtidigt förbinder 

sig att licensera patentet i enlighet med FRAND-villkor, (Fair, reasonable and 

non-discriminatory).5 Kvarstår gör då frågan, vad innebär det och leder det till 

att standardiseringar som strider mot artikel 101 eller 102 FEUF är tillåtna? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med denna uppsats försöker jag utreda huruvida standardiseringar utgör en 

konkurrensbegränsning eller kan leda till missbruk av dominerande ställning 

enligt artikel 101 och 102 FEUF. Vidare ämnar jag diskutera om de så kallade 

FRAND-villkoren kan komma att avhjälpa eventuella konkurrensbegränsningar. 

Både i syfte att motverka missbruk av dominerande ställning, samt om FRAND-

villkoren leder till att konkurrensbegränsande avtal i stället kan tolkas i ljuset av 

undantaget i artikel 101.3 FEUF. 

                                                           
3
 Riktlinjer för tillämpningen av art 101i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på horisontella 

samarbetsavtal (2011/C 11/01) p 7. Härefter benämnts som 2011 års riktlinjer. 
4
 A.a p. 163. 

5
 Aa. P. 163. 
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För att kunna utreda detta kommer promemorian redogöra för vad standarder 

och FRAND-villkor innebär. Det görs med bakgrund av de konkurrensrättsliga 

regler på det europeiska rättsområdet då rättsområdet nationellt är mer eller 

mindre harmoniserat med gemenskapens.  

 

1.3 Metod  

Metoden som använts är sedvanlig rättsdogmatisk metod. Jag har studerat 

rättsområdet på EU-nivå då området är så pass harmoniserat att en nationell 

studie är överflödig.6 Att EU-rätt har företräde framför nationell rätt uttrycktes i 

rättsfallet Costa vs ENEL.7 I dag är Svenska domstolar skyldiga att tillämpa gäl-

lande förordningar och fördragen. EU-rättens företräde på samtliga nationella 

rättsområden som harmoniserats har senare uttryckts av EU-domstolen.8  

För att fastställa gällande rätt inom EU har primärrätt, sekundärrätt samt praxis 

och doktrin beaktats. Eftersom standarder är och omdiskuterade i doktrin har 

stor vikt lagts vid artiklar som behandlat ämnet. Det för att belysa problematiken 

kring standarder i syfte för att ge utrymme för en intressant diskussion. 

 

1.4 Avgränsning 

Standarder och FRAND-villkor är områden som behandlas aktivt inom de EU-

rättsliga organen. Fokus i den här uppsatsen ligger på den gemensamma 

marknaden och dess utformning. Vissa rättsfall som behandlas är amerikanska. 

Fokus och relevans ligger dock på den europeiska kopplingen.  

Uppsatsen behandlar konkurrensrättsliga regler utifrån artiklarna 101 och 102 

FEUF. En avgränsning har gjorts kring det material som behandlar de nämnda 

artiklarna. Vid hanteringen av material om standardiseringar och FRAND-villkor 

ligger fokus vid de generella källorna. Det har inte funnits utrymme att redogöra 

för olika standardiseringsorgans policys och hur de relaterar till varandra. Av-
                                                           
6
 Prop. 2007/08:135 s. 66. 

7
 Mål 6/64, Costa mot ENEL. 

8
 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellsehaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide. 
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gränsningen är också gjord på så sätt att enbart en liten del av den problematik 

som omgärdar standardiseringar behandlas. Eftersom det annars blir allt för 

omfattande samt svårt att koppla till FRAND-villkoren. 

 

1.5 Rättskällor och material 

Eftersom ämnet är dynamiskt som ständigt uppdaterats har vetenskapliga texter 

och artiklar visat sig vara mer användbara än allmänna läroböcker. Ämnet är 

också omdebatterat, mycket lite fakta finns som är erkänt gällande på området. 

Uppsatsen bygger på ett axplock artiklar och diskussioner som berört ämnet. 

Självklart har primära rättskällor så som EU-lagstiftning och Kommissionsutta-

lande legat till grund för de största delarna av uppsatsen. 

 

1.6 Disposition 

Dispositionen är inledningsvis sådan den redogör för konkurrensrätten med fo-

kus på de regler som stadgats på den gemensamma marknaden. Det syftar till 

att ge läsaren en bakgrund om vilka regler som finns. I avsnitt tre behandlas 

standardiseringar som tekniskt fenomen. I avsnitt fyra redogör för bakgrunden 

till FRAND-villkoren, det för att senare föra en diskussion kring dem. Avsnitt fem 

är en analys och en sammanfattning. 

 

 

 

 

 

 

2. Konkurrensrätt 
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2.1 Konkurrensrätt på EU-rättslig nivå 

Konkurrensreglerna på EU-rättslig nivå skapades för att säkerställa att fri kon-

kurrens efterlevs, och att företag inte missbrukar en dominerande position på 

marknaden.9 

Konkurrensbegräsande avtal motverkar integration och den fria rörligheten, två 

delar av grundstommen i det Europeiska sammarbetet.10 Konkurrensrätten 

nämndes redan vid Romfördraget 1957.11 Där fastslogs ett grundläggande för-

bud mot konkurresbegränsande avtal och missburk av dominerande ställning. 

Reglerna återfinns idag i Funktionsfördraget (FEUF) artikel 101 och 102. Reg-

lerna har som syfte förhindra parters agerande vilket kan leda till konkurrensbe-

gränsningar eller missbruk av dominerande ställning. Avtal som kan påverka 

handeln mellan medlemsstaterna på ett negativt sätt. 

Konkurrensrätten tillmäts stor betydelse inom EU. Kommissionen har uttalat att 

den konkurrensrättsliga policyn har tre mål; bevara en öppen och enad mark-

nad genom att förhindra att företag styckar upp den; försäkra att konkurrensen 

behålls inom varje nytt steg i utvecklingen av den gemensamma marknaden; 

konkurrensen ska vara rättvis.12 

I rättsfallet Eco Swiss13 fastställdes konkurrensrättens centrala ställning inom 

EU. I det målet förklarade EU-domstolen att förbudet mot konkurrensbegrän-

sande avtal i artikel 81.1 EGF (idag artikel 101.1 FEUF) är en bestämmelse 

som är oundgängligen  nödvändig för att den inre marknaden ska kunna fun-

gera och tillhöra grunderna för rättsordningen.14 I målet Courage15 underströk 

EU-domstolen förbudet mot konkurrensbegränsande avtal som en grundläg-

gande bestämmelse för att den gemensamma marknaden ska fungera16 

                                                           
9
 Jones, Sufrin, 2004 s 3 f. 

10
 Levin 2007 s 537. 

11
 Bernitz, Kjellgren 2011 s 317 

12
 Rapport från Kommissionen- del I – XXXIII rapporten om konkurrenspolitiken 2003 p. 91. 

13
 Mål C-126/97 

14
 Mål C-126/97,p 36 ff. 

15
 Mål C-453/99.  

16
 Mål C-453/99 s. 20. 
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2.1.1 Rättverkningar vid överträdelse 

Kommissonen har vid parts överträdande av artikel 101 och/eller 102 FEUF, 

möjlighet att ålägga företagen eller företagssammanslutningarna att upphöra 

med överträdelsen. I samband med detta kan Kommissionen välja att utdöma 

skadestånd. EU-domstolen har vidare befogenheten att fastställa vitet, samt 

besluta i fall det ska höjas, sänkas eller upphävas.17 

 

2.2 Immaterialrätt och konkurrensrätt 

Det immateriella skydd som stiftats, både nationellt samt på EU-nivå, syftar till 

att skapa en absolut och legal ensamrätt.18 Innehavaren av patent belönas med 

ett tidsbegränsat monopol. Som motprestation förutsätts rättighetsinnehavaren 

tillgängliggöra tekniken för allmänheten vilket leder till utveckling och innovat-

ion.19 Tanken är att skapa ett incitament för forskning och utveckling. Patent-

skyddet blir den ”belöning” som upphovsmannen erhåller som tack för sitt of-

fentliggörande. Den ökning av innovation som systemet skapar anses bidra till 

samhällsnyttan.20 

Incitamenten kring skapandet av patent är starka. Detta kan vid första anblicket 

anses gå stick i stäv med reglerna kring fri konkurrens. Tanken bakom de två 

rättsområdena är att de ska balansera upp, inte att de ska förta varandra. 21 

EU:s målsättning är att med hjälp av immateriella rätten uppnå en enhetlig lag-

stiftning inom gemenskapen där skyddet för immateriella rättigheter leder till 

likartade konkurrensvillkor.22 

 

                                                           
17

 Rådets förordning nr 17 21/02/1962 s 0204 ff. 
18

 Levin 2011 s 24. 
19

 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, 2005, s. 14. 
20

 Ekelöf 2005 s 82. 
21

 Bernitz 2005 s 169. 
22

 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, 2005 s 14. 
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2.3 Riktlinjerna för, och syftet med artikel 101 och 102 FEUF 

Grundprincipen enligt 101.1 FEUF är att alla avtal ingångna mellan näringsid-

kare eller näringsidkarorganisationer som kan komma att påverka handeln mel-

lan medlemsländerna på ett konkurrensbegränsande sätt är förbjudna. I artikel 

101.3 FEUF stadgas ett undantag; avtal som gynnar produktion, distribution 

eller som verkar positivt på den tekniska eller ekonomiska utvecklingen är un-

dantagna.23 Artikel 102 innehåller regler kring missbruk av dominerande ställ-

ning. 

Kommissionen utgav 2011 riktlinjer för hur artiklarna 101 och 102 ska bedömas 

och tolkas. Artikel 101 används vid bedömningen av avtal mellan företag, beslut 

om företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som avser horison-

tella sammarbeten.24 Standarder är en form av horisontellt avtal. Artikel 102 

används vid bedömningen av om ett företag i dominerande ställning missbrukat 

denna ställning. 

Ett horisontellt avtal kan bidra positivt till marknaden genom att minska kostna-

der, sprida ut risker samt ge en snabbare lansering av innovationer.25 Det kan 

dock också medföra negativa konsekvenser som verkar konkurrenshämmande. 

Exempel på konkurrenshämmande verksamhet är fast satta priser och uppde-

lade marknadsområden.  

Artikel 101 är den rättsliga ramen som balanserar horisontella avtals eventuella 

risk för konkurrensen.26 Viktigt att tillägga är att det enligt artikel 101 räcker med 

att ett avtal kan påverka handeln mellan medlemsländer för att det ska bedö-

mas som konkurrensbegränsande. Således behöver ingen faktisk inverkan be-

visas.27 

Artikel 101.1 har fyra kriterier vilka måste vara uppfyllda för att ett avtal ska an-

ses riskera att inkräkta på konkurrensen. Ett femte kriterium har genom praxis 

lagts till. Till att börja med måste parterna vara företag och dessa ska bedriva 

                                                           
23

 Levin 2011 s 538. 
24

 2011 års riktlinjer p 2. 
25

 A. a p 3. 
26

 A. a p 3. 
27

 2011 års riktlinjer p 15. 
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ekonomisk verksamhet.28 Vidare måste ett avtal föreligga. Med avtal menas en 

uttryckt vilja mellan minst två parter. Begreppet har en vid räckvidd. 29 Inom av-

talet måste det röra sig om ett samordnade.30 Ett sammarbete eller en utväxling 

måste äga rum. Kriteriet är inte uppfyllt om bara är den ena parten vidtar årgär-

der. Det tredje kriteriet är konkurrensbegränsningen. Artikel 101.1 stadgar att 

avtalet måste innehålla någon form av uttalad eller underförstådd restriktion 

som kan komma att påverka konkurrensen. Det räcker att begränsningen är 

potentiell, den behöver inte bevisas. Det fjärde kriteriet är samhandel. Avtalet 

måste påverka handeln mellan EU:s medlemsstater. Berör avtalet endast parter 

verksamma inom ett medlemsland faller bedömningen inom det landets lagar. 

Det femte och sista kriteriet, och det som skapats genom praxis, är märkbar-

hetsrekvisitet. För att ett avtal ska förbjudas i enlighet med artikel 101.2, krävs 

att avtalet riskerar att påverka konkurrensen negativt på ett märkbart sätt. Avta-

lets ekonomiska inverkningar ska vara av betydelse. Det har genom EU-

domstolens försorg utvecklats en praxis vilken kallas doktrinen om de minimis. 

Då fastslår att avtal endast fångas upp av artikel 101.1 om effekten på konkur-

rensen är märkbar.31 

Inom konkurrensrättsområdet görs också en skillnad mellan vertikala och hori-

sontella avtal. Horisontella avtal ingås mellan företag i samma led, till exempel 

mellan olika producenter. Problemområden komna ur horisontella avtal är bland 

annat priskarteller och marknadsdelningskarteller. Vertikala avtal ingås mellan 

företag i olika led. Till exempel mellan leverantörer och återförsäljare. konkur-

rensbegränsande problem på det området kan bland annat vara ensamförsälj-

ningsrätt Normalt bedöms horisontella konkurrensbegränsande avtal strängare 

än vertikala. 32 

 

2.3.1 Bedömningen och undantagen 

                                                           
28

 Mål C-41/90 s 21. 
29

 Bernitz, Kjellgren , 2010 s 322. 
30

 A. a s 322. 
31

 Prop 2007/08:135 s 72. 
32

 Bernitz, Kjellgren 2010 s 325. 
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Företag som önskar ingå ett horisontellt avtal med en annan part självmant ska 

göra en bedömning av avtalet enligt 101 FEUF. Bedömingen görs i två steg.33 

- Föreligger ett avtal mellan företag som kan påverka handeln mellan med-

lemsstaterna och som har ett konkurrensbegränsande syfte eller faktiska 

eller potentiella konkurrensbegränsande effekter?34 

- Ett ”ja” enligt 101.1 tar bedömningen vidare till kraven i 101.3. Då fast-

ställs vilka konkurrensfrämjande fördelar som avtalet medför. En bedöm-

ning görs om dessa fördelar överväger de konkurrensbegränsande 

nackdelarna görs också.35 

 

Om nackdelarna överväger fördelarna med avtalet blir det direkt ogiltighetsför-

klarat enligt artikel 101.2.  

En konkurrensbegränsning innebär att avtalet ska ha en sannolik märkbar effekt 

på minst en konkurrensbegränsande parameter på marknaden, till exempel pris 

eller produktion. Avtalet kan leda till att minska parternas möjligheter att själva 

fatta beslut antigen på grund av skyldigheter i avtalet eller genom att avtalet 

påverkar marknadsbeteendet.36 

Konstateras ett avtal uppfylla risken för att vara konkurrensbegränsande kan 

det undvika ogiltighetsförklaringen i 101.2 genom undantaget i artikel 101.3. 

Undantaget har skapats då konsekvenserna som följer av artikel 101.1 omfat-

tande restriktioner kring avtal och samarbeten företag emellan kan bli allt för 

långtgående. Vissa avtal som faller in under ordalydelsen av artikel 101.1 kan 

trots det medföra positiva effekter för konkurrensen.37 För att undantaget ska 

anses vara tillämpligt måste dock fyra villkor uppfyllas samtidigt:  

— avtalet måste bidra till att förbättra produktionen eller distributionen av 

produkter eller till att främja tekniska eller ekonomiska framsteg, dvs. 

medföra effektivitetsvinster,  

                                                           
33

 Prop 2007/08:135 s 72.a p20. 
34

FEUF artikel 101.1. 
35

FEUF artikel 101.3. 
36

 2011 års riktlinjer p 27. 
37

 2011 års riktlinjer p 29. 
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— begränsningarna måste vara nödvändiga för att uppnå dessa mål, 

dvs. effektivitetsvinsterna,  

— konsumenterna måste få en skälig andel av den vinst som därigenom 

uppnås, dvs. de effektivitetsvinster, inklusive kvalitativa effektivitetsvins-

ter, som uppnås genom de nödvändiga begränsningarna måste komma 

konsumenterna till godo i tillräcklig omfattning så att de åtminstone kom-

penseras för avtalets begränsande effekter; effektivitetsvinster som end-

ast kommer parterna i avtalet till godo är således inte tillräckliga; i dessa 

riktlinjer omfattar begreppet ”konsumenter” de potentiella och/eller fak-

tiska kunderna till parterna i avtalet och  

— avtalet får inte ge parterna möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för 

en väsentlig del av varorna/produkterna i fråga. 

Avtalet måste bedömas mot bakgrund av de faktiska rättsliga och ekonomiska 

sammanhanget i vilket konkurrensen skulle äga rum om avtalet mellan dess 

påstådda restriktioner inte fanns. 38 

 

2.4 Missbruk av dominerande ställning, artikel 102 FEUF 

I artikel 102 FEUF fastslås att det är förbjudet för ett företag att missbruka sin 

dominerande ställning, då det påverkar konkurrensen på marknaden negativt. 

Konkurrens gynnar konsumenten eftersom det medför lägre priser, bättre kva-

lité och ett bredare utbud. 39 

Förbudet mot missbruk av dominerande ställning tar sikte på företagets age-

rande, inte om det innehar en dominerande ställning. Ett större företag anses 

ha ett större ansvar för sitt agerande på och gentemot den gemensamma 

marknaden än ett mindre företag.40 En prövning om missbruk av dominerande 

ställning utifrån artikel 102 måste alltid ske i det enskilda fallet. Det finns inget 

undantag som tillåter missbruk, det vill säga ingen motsvarighet till artikel 101.3. 

                                                           
38

 A. a p 29. 
39

 Meddelande från Kommissinen, 2009/C 45/02. p.5. 
40

Prop 07/08:135 s 73. 
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Artikel 102 lyder som följande; 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den gemen-

samma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan 

påverka handeln mellan medlemsstater, oförenligt med den gemensamma 

marknaden 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 produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för kon-

sumenterna,  

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

varigenom dessa får en konkurrensnackdel,  

d) 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 föremålet för avtalet.” 

En dominerande ställning föreligger när ett företag har en stark ekonomisk 

ställning vilket möjliggör för företaget att hindra en effektiv konkurrens på mark-

naden. Företaget kan i betydande omfattning agera oberoende av sina konkur-

renter, kunder och konsumenter.41 För att bedöma om ett företag missbrukar sin 

dominerande ställning måste den relevanta marknaden först fastslås. Den 

marknaden i sin tur består av två delar, produktmarknaden och den geografiska 

marknaden. 

Ett grundläggande krav för att artikel 102 ska anses tillämplig är också att sam-

handelskriteriet är uppfyllt. 42 I praxis har kriteriet tolkats extensivt och i vissa fall 

innefattat all direkt, indirekt, faktisk eller potentiell begränsning av konkurrensen 

som kan påverka den gemensamma marknaden.43 

Missbruk bedöms bland annat utifrån hur oberoende företaget kan agera. Obe-

roendet har med konkurrenstrycket på marknaden att göra. Innehar ett företag 
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en dominerande ställning betyder det att konkurrenstrycket inte är tillräckligt 

effektivt.44 Tecken på att konkurrenstrycket är för lågt är att ett företag konse-

kvent under en längre tid kan höja priserna till en nivå över den som skulle råda 

under normalt konkurrenstryck.45 

 

2.4.1 Den relevanta marknaden 

Bedömningen av vad den relevanta produktmarknaden är baseras på argument 

framlagda av de inblandande parterna. Parterna lägger fram argument om det 

misstänkta företagets marknadsstyrka samt de förutsättningar som finns på den 

marknad där företaget agerar. Bedömningen kan således lätt bli godtycklig. 

Kommissionen har i arbetet med att definiera den relevanta produktmarknaden 

därför tagit fram riktlinjer om hur bedömningen ska ske. 46 

Metoden som Kommissionen lade fram i Europeiska kommissionens tillkänna-

givande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslag-

stiftning, utgår från att konsumentens uppfattning om varans/produktens utbyt-

barhet ska råda i första hand. I andra hand ska hänsyn tas till tillverkarens upp-

fattning om utbytbarheten.47 Anses varorna/produkterna vara utbytbara utifrån 

egenskaper, pris, användning och så vidare, anses de tillhöra samma mark-

nad.48 

För att göra en bedömning av ett företags position på en relevant marknad bör 

bedömningen rent praktiskt börja med en analys av företagets produkter, däref-

ter studeras marknaden för att avgöra om det rör sig om en konkurrerande pro-

dukt.49 

Kommissionen har även tagit fram en metod som ämnar utreda huruvida en 

prisändring på cirka 5-10%, som är varaktig, kan komma att påverka konsu-
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menternas val av produkt. Detta ”test” kallas för SSINP.50 Visar testet att kon-

sumenterna byter produkt ska denna inkluderas i den relevanta marknaden.51 

Den geografiska marknaden betyder inte hela EU utan kan vara ett enstaka 

land, eller ett än mindre område.52 Kommissionen menar att den relevanta geo-

grafiska marknaden är det område inom det berörda företaget som tillhandahål-

ler de relevanta produkterna/tjänsterna. Av vikt är också huruvida konkurrens-

villkoren är tillräckligt lika och om området kan skiljas från avgränsande områ-

den på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. 

 

3. Standardiseringar 

3.1 Standardiseringar och relationen till konkurrensrätten 

En standard kan beskrivas som en serie tekniska specifikationer vilka skapar en 

enhetlig utformning av en produkt eller en process.53 Ett standardiseringsavtal 

leder ofta till ekonomisk effektivitet och i slutändan konsumentfördelar. Framför-

allt inom IT, telecom och andra nätverkssektorer är standardisering avgörande 

för branschens framgång.54 De så kallade nätverkseffekter som uppstår utifrån 

standardiseringar innebär att konsumentnyttan ökar genom att fler människor 

använder samma underliggande tekniska lösningar och/eller specifikationer.55 

Standarder kan innehålla olika saker, till exempel olika graderingar/storlekar av 

en specifik produkt eller tekniska specifikationer för en marknad där kompati-

belhet och interoperabilitet mellan produkterna är avgörande.56 

Standardiseringar och skyddet för immateriella måste samexistera. Standardi-

seringar riktar sig mot att sprida teknologi medan immateriella rättigheter ämnar 

skydda de individuella rättighetsinnehavarna.57   

                                                           
50

 Engelska ”a Small but Significant and Non transitory Increase in Price” 
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3.1.1Standardiseringsorganisationer 

Ledande i arbetet kring standardiseringar är så kallade standardorganisationer-

na, SSO:s. Inom EU finns framför allt tre; ETSI, CENELEC och CEN. De är de 

”officiella” organisationerna. De tre ska följa WTOs principer samt principer in-

förda av EU.58 Eftersom den teknologiska utvecklingen gått allt snabbare, sär-

skilt inom IT-sektorn, har kommissionen insett att EU-standardiserings organi-

sationer är föråldrade. Det har gett plats för de så kallade icke formella organi-

sationerna som OASIS, W3C och IETF, vilka idag spelar en avgörande roll vid 

framtagandet av nya standarder. 

En SSO försöker att balansera de olika intressen som finns avseende patent 

och licensering. Flera standardiseringsorgan har framtagit policys som upp-

muntrar medlemmarna att redogöra för vilka patentanspråk de har samt att för-

binda sig att licensera på FRAND-villkor. FRAND har medfört att SSO:s blivit 

undantagna ansvar enligt artikel 101.3. Konkurrensproblemen uppstår om en-

skilda företag försöker undgå SSO:s krav på öppenhet. 

 

 

3.2 Antagandet av en standard 

När ett patent ska ingå i en standard tillämpas vissa regler kring förfarandet. 

Ansvariga i arbetet är den aktuella standardiseringsorganisationen. Rättighets-

innehavaren ska uppge vilka patent som kan komma att omfattas av den aktu-

ella standarden. Det ska vara SSO:n tillhanda innan standarden antas. I anslut-

ning till det förbinder sig rättighetsinnehavaren vid att licensera patent på lika, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor, internationellt kallas de FRAND-villkor.   
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3.2.1 Rättslig bakgrund 

Vanligtvis fastställs standardiseringar genom samarbeten som faller in under 

artikel 101.1 FEUF. Riktlinjerna som Kommissionen framlade 2001 har utsatts 

för en del kritik eftersom de ansågs sakna identifikation av de omständigheter 

vilka en konkurrensbegränsning under 101 skulle uppstå och när ett undantag 

genom 101.3 är applicerbart trots inskränkningen. Riktlinjerna har snarare jäm-

förts med en trygghetszon för de formella standardiseringsorganisationerna, 

och inte det ramverk som behövs i arbetet med att rent praktiskt lösa standardi-

seringsproblematiken. 59 

Kommissionen uttryckte att det är högst osäkert huruvida standardiseringar 

kommer att involvera konkurrensbegränsningar vilka faller inom artikel 101.1 

FEUF. Kommissionen ställde sig positiv till den ökade effektivitet som standar-

diseringar hade på ekonomin samt att standardiseringar bidrog till en ökad ut-

veckling och till skapandet av nya marknader.60  

Ett varnande finger lyfts dock i riktlinjerna. Ett standardiseringssammarbete kan 

leda till att parterna tillsammans får en dominant ställning på marknaden ef-

tersom standarden blir produktförebild. Då kan problem uppstå menade Kom-

missionen. Det viktigaste blir att se till att standarden är så öppen och transpa-

rent som möjligt. För att undvika eliminering av konkurrensen på den aktuella 

marknaden måste tillgång och öppenhet skapas för den tredje parten genom 

villkor som är rimliga, rättvisa och icke-diskriminerande (FRAND)61 

2011 framlades nya riktlinjer. Likt de som kom 2001 fastställs även nu villkor för 

när en standard generellt inte resulterar i ett märkbart intrång i konkurrensen 

och därför faller utanför art 101. Vad som inte framkommer i riktlinjerna är ett 

ramverk för hur parter ska tolka situationer som kan komma att inverka på kon-

kurrensen, till exempel, standarder som är mindre än helt obegränsade, helt 

transparanta eller som favoriserar royaltyfria licenser.62  
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I riktlinjerna kommenterar Kommissonen situationen på följande sätt: 

I bedömningen av varje standardiseringsavtal måste det tas i beräkning att det 

å ena sidan ligger en risk i en standardiserings natur för att marknaden kan 

komma att påverkas, å den andra att omfattningen av restriktionerna skapar en 

möjlighet att kringgå syftet att nå konkurrens.63 

Bevisbördan för att restriktionerna som kommer av deltagandet är oumbärliga 

ligger på parterna. Det är de som ska försäkra ett icke diskriminerande urval av 

teknologi när de på ett rättvist sätt väljer en teknik före en annan i en standard. 

Mer användbart hade det varit om kommissionen först hade fastslagit ett ram-

verk för hur tolkningen av eventuella restriktioner ska tolkas, och därefter förkla-

rat under vilka omständigheter sådana restriktioner accepteras.64 

En standard kan falla in under artikel 101.1 om konsekvenserna av dess im-

plementerande leder till att parterna får en gemensam kontroll över produkten 

eller innovationen, och därigenom begränsar konkurrensen samtidigt som det 

påverkar en eventuell tredje part som leverantörer eller konsumenter.65 

Huruvida restriktioner kring öppenheten i en standardiseringsprocess kan leda 

till en märkbar restriktion i konkurrensen beror på om standardiseringar är 

mycket betydande för den relevanta marknaden. Ju större inflytande deltagande 

företag har över standardiseringen, desto mer sannolikt är att det skapas en 

restriktion i konkurrensen genom att deltagandet och/eller tillgängligheten mins-

kar. Det leder till en nackdel rent konkurrensmässigt för de företag som står ut-

anför.66 

Standardiseringsprocessen ersätter den öppna marknadens roll i urvalsproces-

sen av aktuell teknik. Utan tillgång till standardiseringar exluderas företag från 

den marknad där standardiseringen finns. Det kan också leda till att andra typer 
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av lösningar eller teknik stoppas från inträde på den marknad där standardise-

ringen finns.67 

 

3.3 Standardens för- och nackdelar 

Standardiseringar skapas när en allt större teknologisk marknad utvecklas i 

snabbare takt, allt för snabb för att enskilda företag själva ska kunna hålla sig 

uppdaterade med den senaste tekniken. Företag går därför samman i organi-

sationer, SSO:s för att skapa avtal kring existerande och framtida tekniska lös-

ningar vilka kräver patent.68 

Genom att skapa interoperabilitet mellan produkter och/eller processer påver-

kas marknaden på ett positivt sätt genom att tekniken enklare tillgängliggöras 

för konsumenterna. Standardiseringar skapar också ett värde genom att produ-

center och konsumenter tillåts byta information mellan sig. Standarder kan 

också användas för att främja en teknik med ytterligare fördelar, till exempel 

standarder som främjar en ren miljö.69 

Att samarbeta genom standardiseringar innebär även att risker minimeras och 

marknaden snabbare kan få ut ny teknik till konsumenterna. Investerare som 

annars kanske drar sig för att investera i en viss teknik, eftersom det är svårt att 

veta hur den tekniken kommer att klara sig på marknaden, gör ett säkrare val 

eftersom en standardisering innebär att teknologin kommer att spridas och an-

vändas. Standardiseringen skapar en gemensam plattform för utveckling av nya 

produkter vilket i sin tur bidrar till en ökad ekonomisk effektivitet.70 

Även om standarder medför många positiva verkningar för den teknologiska 

industrin finns vissa negativa och i vissa fall legalt tveksamt konsekvenser. 

Standardiseringar kan leda till prisfixering, kartellbildning och överenskommel-

ser om restriktioner i fråga om försäljning. De konsekvenserna kan vara otill-

låtna. Dock finns en gråzon. Restriktion av konkurrens kan leda till att incita-
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menten för fortsatt forskning och utveckling minskar. Vidare kan standardise-

ringsöverenskommelser leda till att öka konkurrenternas kostnader, eller att ex-

kludera rivaliserande företags teknologier, både med och utan avsikt.71  

Det finns således en risk för att standarder skadar en existerande konkurrens. 

Ett felaktigt antagande och användande skulle kunna stänga ute en industri 

med odaterad teknologi vilket underminerar konkurrensrättens syfte att upp-

muntra och belöna innovation. Ett annat problem är att teknologi utvecklas 

snabbt men genom en standards starka kapitalinvesteringar kan det motverka 

medlemmarnas vilja att byta teknologi. 

 

3.3.1 Standarders problemområden 

För att undvika att en standard faller inom artikel 101.1 FEUF och  anses in-

verka negativt på konkurrensen har standardiseringsorganisationerna tagit fram 

licensvillkor, FRAND-villkor. Tanken bakom villkoren är att en standard ska tol-

kas som undantagen från förbudet enligt lydelsen av artikel 101.3 om license-

ring sker på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Problemet med villko-

ren är att det är svårt att praktiskt avgöra vad som är lika, rimliga och icke-

diskriminerande villkor och när de anses vara uppfyllda så att standardisering-

ens konkurrensrättsliga inverkan kan accepteras som ett undantag enligt artikel 

101.3 FEUF.  

När en standard väl är antagen och implementerad kan andra problem uppstå. 

Resultatet av en standardisering kan bli att det skapas inlåsningseffekter och att 

tredje part utestängs från den aktuella marknaden. En rättighetsinnehavare vars 

patent upptagits i en standard, får en mycket större marknadskraft än vad 

denne haft utan standardiseringen. I vissa fall ifrågasätts om värdet av patentet 

till och med kan anses överstiga det faktiska värde, som var före antagandet av 

standardiseringen.  

Att en standardisering medför större marknadskraft för inkluderade patent än 

vad som funnits före antagandet har resulterat i en problematik med så kallade 
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patentbakhåll. Innehavaren av ett patent upptaget i en standardisering kan 

komma att utnyttja situationen och därmed begära royaltys (ersättningar) som 

kan anses överdrivna, och i vissa fall till och med otillbörliga. För att undvika det 

problemet föreslås i viss doktrin att licensering ska ske ex ante i stället. Det be-

tyder att licensvillkoren till stor den fastslås redan innan standarden antas. Det 

systemet är det som byggts upp av Standardiseringsorganisationerna i stor ut-

sträckning. Det finns dock alltid en mån av avtalsfrihet eftersom deltagandet i en 

standard är frivillig. Kritiker mot detta ställer sig dock frågande till vem som vill 

ta det konkurrensrättsliga ansvaret om villkoren i sig är begränsande.72 

 

3.3.2 Hold-up  

Immateriella rättigheter kan leda till så kallade hold-ups. En hold-up kan uppstå 

när en standard är antagen. När en patentinnehavare inkluderar sitt patent i en 

standard ökar innehavarens förhandlingsmakt vilket kan leda till ett krav på 

högre royalty än vad patentet faktiskt är värt. Det kan försena och i vissa fall 

stoppa implementeringen av en standardisering, vilket ytterligare ökar förhand-

lingspositionen. 

Eftersom större företag gör stora investeringar för att följa en anslagen stan-

dard, blir konsekvenserna av hold-ups svåra. Standardiseringsorganisationerna 

skapar strategier för att minska effekten av dessa hold-ups. Det föreligger dock 

alltid en risk för att de blir verkningslösa om patentinnehavaren inte avslöjar sitt 

relevanta patent innan standarden antas. När standarden är implementerad kan 

patentinnehavaren kräva högre royaltys.73 

Konsekvenserna av hold-ups diskuteras på många håll i doktrinen. Bland annat 

tar Mark A Lemley and Carl Shapiro74 upp det i en inflytelserik artikel. Författar-

na skapade en modell som används för att utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

visa hur mycket hold-ups kan påverka royaltynivåer. Med hjälp av förhandlings-

teorier visar de att hotet att få ett permanent förbud ökar patentinnehavarens 
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förhandlingsposition. Det leder i sin tur till licensavgifter som är högre än den 

normala nivån baserat på värdet och styrkan av patentet.  Denna slutsats kallas 

för Lemley -Shapiro modellen. Modellen har ifrågasatts inom patentets forsk-

ningsfält. 75 Många anser att en underkompensation är ett större problem än en 

överdriven. Det visar på områdets komplexitet och problematik; hur fastställs en 

rättvis ersättning? 

 

3.3.3 Patentbakhåll 

Ett annat problemområde som följer av den ökade mängden standarder på 

marknaden, kan beskrivas som patentbakhåll. Det är ett problem som uppstår i 

inför antagandet av en standard och innebär att en rättighetsinnehavare med-

vetet väljer att försena sin av redogörelsen för vilka relevanta paten innehava-

ren har rätt till.  Genom att försena inlämningen kan innehavaren tvinga upp 

royaltynivåerna, under hot att annars stoppa standarden.  

I doktrin finns ett uppmärksammat fall där problematiken berörs. I målet Ram-

bus76 agerade ett företag med samma namn på ett sätt som senare klassades 

som konkurrensbegränsande. Rambus var medlem i en standardiseringsorga-

nisation och utnyttjade den information som berördes på organisationens möten 

i syfte att modernisera sin patentansökan. Syftet var att patentet senare skulle 

komma att omfattas av standarden som organisationen arbetade med att ta 

fram. För att undgå ansvar för att ha handlat i ond tro och för att undanhålla in-

formation om sitt patent valde Rambus att utträda från standardiseringsorgani-

sationen innan standarden antogs. 

Rambus lämnade, i samband med utträdandet, en lista över sina aktuella pa-

tent. Listan innehöll dock inte ett av de patent som skulle komma att omfattas 

av standarden. På så sätt kringgick Rambus reglerna om att licensering ska ske 

på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor. När standardiseringen sedan 
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antogs och patentet sattes i bruk startade Rambus en omfattande kampanj i 

vilken de krävde höga licensavgifter från tillverkarna.  

I juni 2002 beordrade den amerikanska federala handelskammaren att det 

skulle utredas huruvida Rambus beteende ledde till konkurrensbegränsningar. 

2007 beslutades att patentet skulle undergå obligatorisk licensering och kam-

maren skulle bestämma villkoren. 77  I samband därmed skickade den Europe-

iska Kommissionen en anmärkning till Rambus i vilket det framgick att kom-

missionen ansåg att Rambus hade uppträtt svekfullt, samt att de undanhållit 

information beträffande patentet. Kommissionen var av åsikten att Rambus bru-

tit mot förbudet i artikel 102 genom att kräva orimligt höga royalties. Rambus 

hade missbrukat sin dominerande ställning.78 Kommissionen föreslog att Ram-

bus skulle tvingas licensera sitt patent till rimliga och icke-diskriminerande li-

censavgifter. Exakta summan skulle fastställas sedan hänsyn tagits till samtliga 

omständigheter i fallet.  I USAs Federal Trade Comission (FTC) tolkades er-

sättningsnivån till 0.5% och efter tre år skulle den vara 0%. 

Rambus är ett av få fall där rättsväsendet preciserat och dragit en gräns för vad 

som inte är ett tillåtet i standardiseringssammanhang. Det finns som sagt inte 

många liknande fall, vilket beror på att Kommissinen anser att det inte är de i 

första hand som ska hantera problem av denna art. Kommissionen menar att 

det är standardiseringsorganisationerna som bör skapa interna säkerhetsmek-

anismer genom sina stadgar. På så sätt ska patentbakhåll kunna undvikas. I de 

fall en part trots det bryter mot reglerna och kliver över gränsen ska kommiss-

ionen gripa in. Att kommissionen först vill befatta sig med problemet då brott 

begåtts beror på att de inte anser sig ha möjligheten eller kapaciteten att be-

döma de komplexa tekniska frågorna.79 

 

3.4 Artikel 101,102 och standardiseringar.  
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Att ett företag utvecklar en dominerande ställning på marknaden är tillåtet. Det 

är missbruket av denna ställning som artikel 102 syftar till att stoppa. Normalt är 

artikel 102 inte tillämplig på själva processen när standardiseringen antas då 

det är mycket ovanligt att någon av deltagarna befinner sig i en dominerande 

ställning. Slutsatsen som kan dras från det är att det därför inte går att tillämpa 

artikel 102 om en deltagare undanhåller information.  

När en standard väl är antagen och implementerad föreligger en större risk att 

en dominerande ställning uppstår. Det kan handla om en eller flera deltagares 

ställning. Artikel 102 aktualiseras när parterna licensvägrar eller kräver orimliga 

royaltyers. Då kan, som praxis visar, Kommissionen gå in och utdöma tvångsli-

censering till rimliga och icke-diskriminerade ersättningsnivåer.80 

Bedömningen enligt artikel 101.1, om ett avtal har till syfte att begränsa konkur-

rensen är bara den ena sidan av analysen. Bedömningen ska också göras en-

ligt artikel 101.3 de eventuella konkurrensfrämjande aspekterna ska uppmärk-

sammas.81 Bevisbördan vilar på det företag som åberopar bestämmelserna. 

Sakargumentationen och bevisen som läggs fram ska kunna övertyga Kom-

missionen at avtalet i fråga med tillräcklig sannorlikhet skapar fler konkurrens-

främjande än konkurrensbegränsande effekter.82 

Artikel 101 förutsätter att avtalet som ska bedömas är ingånget av två parter. 

Samverkar två vid ett patentbakhåll bedöms den situationen med största säker-

het enligt 101.1 och 101.2. Kommissionen är mycket försiktig i sina uttalanden 

kring standardavtals eventuella konkurrensbegränsade konsekvenser. Det som 

kan utläsas från 2011 års riktlinjer är att Kommissionen är av åsikten att 

FRAND-villkor leder till öppnare standardprocesser. Öppenheten i sin tur leder 

till att risken för konkurrensbegränsande effekter minskar.83 

 

 3.4.1 Microsoftmålet, praxis om missbruk av dominerande ställning 
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81
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2004 fastslog Kommissionen att Microsoft missbrukat sin dominerande ställning 

då företaget vägrat andra utvecklare av mjukvaruprogram tillgång till information 

angående gränssnittet, vilket var nödvändigt för de andra utvecklarna att få för 

att kunna utveckla produkter som var kompatibla med Microsofts operativsy-

stem Windows. Microsoft anklagades för att inte tillhandahålla relevant informat-

ion om gränssnittet. Klagande part var Sun Microsystem.84 

Bakgrunden till rättsprocessen var att Microsoft dominerade marknaden för ope-

rativsystem i och med mjukvaran Windows som används i datorer runt om i 

världen. För att konkurrenter och andra företag skulle kunna tillverka servrar 

och tillbehör som var kompatibla med datorer som innehöll operativsystemet 

Windows, krävdes att Microsoft lämnade ut viss information, vilket Microsoft 

vägrade. 

Kommissionen gjorde en helhetsbedömning utifrån Microsofts beteende och 

kom fram till att agerandet innehöll tre omständigheter vilka kvalificerade bete-

endet som missbruk av dominerande ställning. För det första handlade det om 

information om interoperabilitet för produkter inom samma område, mjukvara. 

Interoperabilitet är en fråga som det lagts stor vikt vid av lagstiftarna inom EU. 

Vidare ansågs Microsoft inneha en extraordinär marknadsstyrka vilken de ut-

nyttjade i syfte att utestänga konkurrensen på de angränsande marknaderna. 

Till sist menade Kommissonen att Microsoft hade ändrat sin affärspolicy då de 

slutat upplåta sådan information som de tidigare lämnat ut på begäran.85 

Utifrån ovan beskrivna helhetsbedömning fastslog Kommissionen att Microsoft 

överträtt artikel 102 FEUF. 86  

 

4. FRAND - Fair, reasonable and non-discriminatory 

4.1 Varför FRAND-villkor?  

                                                           
84
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FRAND-villkoren har tagits fram av standardiseringsorganisationer i syfte att 

deras medlemmars licensavtal ska kunna undantas reglerna i 101 genom un-

dantaget i artikel 101.3 FEUF. Ett FRAND-åtagande ska garantera att väsentlig 

immaterialrättsskyddad teknik som införlivats i en standard är tillgänglig för dem 

som använder standarden, på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor.87 En 

standardisering anses ha en betydande utestängningseffekt för tredje part och 

för att undvika det behöver tredje part få tillgång till teknologin genom FRAND-

villkor. Kommissionen strävar efter att hålla standarderna så öppna som möj-

ligt.88 

När en rättighetsinnehavare vill att sin teknik knyts till en standard, ska inneha-

varen samtidigt upplåta sitt patent till licensering. Licenseringen ska ske på lika, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor.89  Det åligger inte standardiseringsor-

ganisationerna att försäkra sig om att deras medlemmars licensvillkor stämmer 

överens med FRAND-åtagandet och på så sätt uppfyller villkoren i artikel 101.1 

FEUF. Det är deltagarna själva som bedömer huruvida deras licensavgifter upp-

fyller FRAND-villkoren.90 Deltagarna måste bedöma licensvillkoren och framför-

allt att deras önskade avgiftsnivå uppfyller FRAND-åtagandet. När deltagarna 

beslutar om huruvida de ska förbinda sig eller inte, måste de förutse konse-

kvenserna som FRAND-åttagandet medför.91 

FRAND-villkoren har två huvudmål. För det första ska villkoren hjälpa till att 

sprida de viktiga immateriella rättigheterna samt se till att de tillgängliggörs av 

medlemmarna i en standardisering. För det andra ska rättighetsinnehavarnas 

innovationer belönas.92 Standardiseringsorganisationerna uppmärksammar att 

rättighetsinnehavare måste kunna kräva ersättning, annars försvinner incita-

menten till teknisk utveckling. FRAND-villkoren ska vara överrensstämmande 

med normalt framförhandlade kommersiella villkor. 
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Huvudsyftet med ett FRAND-åtagande är att licensgivarna avstår sin rätt att inte 

licensera ut sina IP-rätter eller att bara licensera på villkor som är för dyra. Ett 

FRAND-åtagande bör dock inte hindra innehavare från att få betalt för de förde-

lar som den valda standarden erbjuder. I åtanke ska hållas att standarder skap-

as frivillit. Känner rättighetsinnehavarna att de inte får den ersättning de önskar, 

kan de välja att lämna sammarbetet. FRAND-villkoren är ett flexibelt verktyg 

som ska tillfredsställa behoven både hos rättighetsinnehavarna samt tillverkar-

na.93 

Det finns en tvetydighet i definitionen av FRAND-villkoren vilket gör det svårt att 

bedöma om en parts beteende överträder syftet. Det är också svårt att identifi-

era den fakta som behövs för att kunna hävda en FRAND-kränkning. Risken är 

att FRAND-villkor endast bli ett tomt skal om de inte anses innebära några re-

striktioner i standardiseringsarbetet.94 

I riktlinjerna som Kommissionen framlade 2011 finns åsikten att ersättningen för 

en licens ska stå i rimlig relation till det ekonomiska värdet på patentet.95 Vad 

detta i innebär framgår inte. En annan lösning som också läggs fram är att par-

terna ska komma överrens om en licensnivå kan tar in en oberoende expert 

som ger ett utlåtende om värdet på den immateriella rättigheten samt betydel-

sen av standarden i fråga. 96 I lämpliga fall kan ersättningsnivån bestämmas på 

förhand. Då krävs dock att en jämförelse görs på ett konsekvent och tillförlitligt 

sätt.97 

Syftet med riktlinjerna, som Kommissionen uttrycker det, är inte att ge en ut-

tömmande förteckning över lämpliga metoder. Det står parterna fritt att lösa sina 

tvister genom att vända sig till behörig domstol.98 

 

4.1.1 Lika och rimliga villkor 
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FRAND-villkor är de villkor enligt vilka en innehavare av en rättighet som ska 

vara en del av en standardisering, förväntas licensera. 99 Det är svårt att hitta en 

betydelse för FRAND-villkor.  

När Kommissionen förklarar vad ett FRAND-åtagande innebär uttalar de att 

tolkningen ska relatera till normala kommersiella villkor fritt framförhandlade. 

Men hänsyn ska tas till den stora marknaden som standardiseringen medför.100 

Det är inte vanligt att en rättighetsinnehavare vägrar att licensera sin produkt 

eller process, då det inte ligger i dennes intresse. En vägran medför att en an-

nan teknisk lösning blir standardiserad och på så sätt hotas den första rättig-

hetsinnehavarens ställning på marknaden. I de få fall en rättighetsinnehavare 

ifrågasätter villkoren eller till och med vägrar rätta sig efter dem brukar bak-

grunden vara att villkoren inte motsvarar de affärsmässigt förväntade.101 Kom-

missionen nöjer sig med den beskrivna förklaringen. De menar att en närmare 

beskrivning inte är nödvändigt då det handlar om subjektiva faktorer som på-

verkas av omständigheterna kring förhandlingen.102 

Praxis i frågan ger mycket lite vägledning. I fallet IMS Healt103 ålade Kommiss-

ionen parterna att själva avtala om den tvångslicens som Kommissionen beslu-

tat om. För det fall parterna inte kunde nå en överenskommelse skulle ärendet 

överlämnas till oberoende experter. Experterna skulle utses genom överens-

kommelse mellan parterna.104 

I övrigt finns försök till att förklara FRAND-villkoren i doktrin. De är inte sam-

stämmiga och har kanske av den anledningen inte erkänts. De SSO:s som ar-

betar med frågan har inte heller de fastslagit vad de anser att lika och rimliga i 

verkligheten betyder. Inte heller har de utvecklat processer för problemlös-

ning.105  Det går att fastställa att en enhetlig förklaring av begreppet inte existe-
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rar i nuläget. Tanken har framförts, att FRAND-villkoren skulle kunna vara så 

pass odefinierbara att de, de facto saknar mening.106  

 

4.1.2 Icke diskriminerande villkor 

FRAND-villkoren innebär att rättighetsinnehavaren bör erbjuda alla lika villkor 

för licensering så länge omständigheterna är likartade.  Vad icke-

diskriminerande är har dock visats sig svårt, även det, att tydligt definiera. Pro-

blematiken ligger att bedöma när omständigheterna är lika. Till exempel kan en 

royalty som beräknas utifrån produktens slutkostnad komma att bli mer betung-

ande för ett företag som tillverkar en dyr produkt. Fasta avgifter som sätts högt 

kan å andra sida komma att verka diskriminerande för mindre företag.  

Att tillämpa en allt för strikt tolkning av begreppet icke-diskriminerande skulle 

kunna leda till att slutanvändaren debiteras. Lika royaltys för alla typer av pro-

cesser eller produkter kan komma att minska intresset för förhandlingar om vill-

kor på ett tidigt stadium.107 Tillämparen och köparens roll som väktare mot 

överpriser på konsumentmarknaden riskeras att undermineras. 108 

Det har även anförts att begreppet ”icke-diskriminerande” skulle kunna tänkas 

utgöra en begränsning för de villkor vertikalt integrerade rättighetsinnehavare 

skulle tillåtas uppställa för sina konkurrenter på produktmarknaden. Detta skulle 

motiveras av att det normalt inte borde finnas skäl att diskriminera mellan olika 

licenstagare om inte rättighetsinnehavaren är vertikalt integrerad och önskar 

utestänga konkurrenter.109 

 

4.2 Problematik kring ett FRAND-åttagande 

Ett av problemen som följer av tolkningssvårigheterna kring FRAND är att en 

rättvis och rimlig royaltynivå är svår att sätta. Hur mäts en innovationsinsats i 
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pengar, när en standardisering i sig medför så mycket positivt för rättighetsin-

nehavaren? 

En möjlighet är att villkoren utifrån industriella komparatorer inom samma eller 

liknande marknader används eller genom hjälp av tillgängliga resultatandelar 

från standarden och processen och dela den mellan rättighetsinnehavaren och 

produktens tillverkare.  Ett annat sätt är att överväga den kumulativa royalty 

som tillverkningen står inför. Antalet patent som är ägda av rättighetsinnehavare 

jämfört med den totala mängd patent i standarden kan också användas som 

mall. en förhandsbedömning av värdet av patentet i standarden för att på så 

sätt undvika att belöna rättighetsinnehavaren för de allmänna fördelarna som 

kommer av en standardisering; nivån av rättighetsinnehavarnas R&D utgifter. 

Det är uppenbart att det finns många olika teorier om hur villkoren ska tolkas 

och detta visar verkligen på komplexiteten i frågan.110 

Flera av teorierna går dessutom emot varnadra, andra är näst intill omöjliga att 

applicera i verkligheten. Även om det är lämpligt att som i princip räkna in kost-

naderna för utvecklingen av en viss typ av teknik, är den informationen sällan 

tillgänglig för licenstagaren. Även licensgivaren kan ha svårigheter att särskilja 

kostnader hänförda från en viss typ av teknik vilken utveckats under flera år, 

från utvecklingen av en annan.111 

Åsikten vad en rimlig royalty är borde avtalats innan standarderna antas  fram-

förs av ekonomer som uttryckt sig i ämnet. Andra anser att nivån som mark-

naden visar sig vara redo att betala, det vill säga, ett patents marknadsvärde är 

avgörande. När rättighetsinnehavare kommer överens om FRAND-villkoren 

binder de sig att handla i god tro, men de särskilda villkoren bestäms i parternas 

förhandling.  Då binds inte parterna till några faktiska förpliktelser. Istället kom-

mer FRAND att betyda termer som bestäms genom rättvisa, bilaterala förhand-

lingar mellan rättighetsinnehavare och de som intresserar sig för att använda 

standarden i enlighet med rådande förhållanden vid tidpunkten vid förhandling-

en.112 
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FRAND är således inte en licens i sig, den verkliga förhandlingen angående 

villkor hanteras utanför SSO. Flertalet SSO:s menar att den diskussionen ham-

nar utanför deras uppgift som är att diskutera de tekniska snarare än de kom-

mersiella problemen.113 

 

Den grundläggande frågan är hur någon kan avgöra om royaltyn är förenlig 

med ett FRAND åtagande. Termerna kan inte fastställas objektivt utan beror på 

den specifika situationen. Royalty är dessutom en av flera termer som parterna i 

förhandlingen måste ta ställning till. En mer riktig definition av FRAND borde 

vara ”en royalty fastställs genom ett avtal som är förenligt med FRAND.”114 

 

En royalty som inte är bunden till ett avtal kan missleda, eftersom betalningen 

kan vara korslicensering eller en engångsavgift. I de fallen finns mycket lite in-

formation angående rättvisan och rimligheten överlag. Det är viktigt att notera  

att en särskild licenstagare kanske kan komma att bli missnöjd med den royal-

tyn som rättighetsinnehavaren kräver men det leder inte till att royaltynivån bry-

ter mot FRAND. Anklagelser och åsikter om att en royalty sätts för högt kan 

vara ett sätt för licenstagare att göra verklighet av sin önskan att royaltyn ska 

sänkas.115 

 

Kanske är inte royaltynivåerna ett så stort mysterium som FRAND-motståndare 

vill påvisa. Deltagare kan vanligtvis förutse nivån av royaltyn som rättighetsin-

nehavaren ämnar debitera. Det ska understyrkas att en rättighetsinnehavares 

skäl att initiera ex ante licensering är att dennes chanser till att tekniken de be-

sitter blir en del av en standard ökar.116 

 

5. Analys och diskussion  
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Oavsett om hold-ups, överdrivna royaltys eller patentbakhåll är reella hot eller 

inte tillämpar standardiseringsorganisationer principer för att minska de nega-

tiva konsekvenserna som en standardisering kan komma att medföra. Därför 

har organisationerna, under inverkan från Kommissionen, utvecklat bland annat 

de FRAND-villkor som ovan redogjorts för. Standardiseringsorganisationerna 

och Kommissionen värnar om öppenheten och vill därför uppmuntra rättighets-

innehavarna att rätta sig efter FRAND-villkoren. I åtanke ska dock hållas att 

standardiseringsorganisationerna är uppbyggda kring frivilligt deltagande. Det 

är intressant eftersom bakgrunden till FRAND-villkoren var att undvika att stan-

dardiseringar förbjöds enligt artikel 101.1 FEUF. FRAND-villkoren är ett flexibelt 

verktyg som syftar till att tillfredsställa både tillverkare och innehavare. Det har 

resulterat i att olika tolkningsteorier framläggs.  

Standardiseringar medför stora fördelar, det är klart och tydligt. Processen, om 

den genomförs på ett transparant sätt med stort deltagande innebär ett urval av 

teknologier. Det i sin tur skapar en marknad där konsumenten erbjuds det 

bästa.117  En öppen standard försäkrar att resultatet är öppen för den som öns-

kar använda standarden och att licensen ges på FRAND-villkor.  

En standard som inte hålls öppen kan skapa problem, både i processen och till 

resultatet. 2011 års riktlinjer specificerar och radar upp exempel på standardise-

ringsavtal vilka normalt inte faller in under artikel 101.1. Mycket lite information 

ges om hanteringen av de individuella standardavtal som kan bedömas konkur-

rensinskränkande och därför behöver undantas i enlighet med artikel 101.3. För 

att undvika hold-ups och krav på orimliga royaltys krävs en balanserad och klar 

immaterialrättspolicy, framtagen utifrån ett FRAND-åttagande. Den bör inne-

hålla god tro klausuler för tillkännagivandet av relevanta rättigheter för att und-

vika att patentinnehavare undanhåller information.118 

 

5.1 Sammanfattning 
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Artikel 101 tar sikte på att förbjuda avtal som verkar konkurrensbegränsande 

Artikel 102 avgör huruvida ett företag i dominerande ställning missbrukar denna 

ställning. Missbruk av dominerande ställning är ett relativt enkelt problem att 

upptäcka och fastslå. En eller flera parter vars sammarbete i en standardisering 

leder till att ge dem en dominerande ställning, vilken de sedan missbrukar ge-

nom att till exempel kräva orimligt höga ersättningar. Situationen har uppmärk-

sammats i praxis och rättsreglerna i 102 är klara och tydliga över vad som är en 

överträdelse. De problem som kan uppstå när eventuella FRAND-åttaganden 

ska appliceras på ”artikel 102 situationer” är att det blir irrelevant. Inte bara bun-

tas artikel 101 och artikel 102 ofta ihop, både i doktrin men också i Kommiss-

ionens uttalanden. Vidare krävs inga FRAND-villkor för att minska den risk för 

konkurrensbegränsning som ett missbruk av dominerande ställning kan med-

föra. Som ovan nämnt, artikel 102 är klar och tydlig över vart de legala gränser-

na går. Det enda situationer som jag personligen kan se FRAND-villkor  av-

hjälpa är att missbruk av dominerande ställning kan förebyggas genom att par-

terna i en standardisering antar FRAND-villkoren. Det föresätter självklart att 

villkoren är klara och tydliga. På så sätt skulle öppen och transparant standard 

skapas där risken för missbruk av dominerande ställning förligger vara mycket 

liten.  

Svårare är det att bedöma om ett FRAND-åtagande hjälper att undanta en 

standardisering från reglerna i artikel 101. För att ett avtal vilket verkar konkur-

rensbegränsande ska undantas i enlighet med artikel 101.3 ska konsekvenser-

na av avtalet gynna produktionen, distributionen eller verka på ett positivt sätt 

när det kommer till ekonomiska eller teknisk utveckling. Det går definitivt att ar-

gumentera för att ett standardiseringsavtal leder till positiv utveckling både för 

produktion, distribution samt för den ekonomiska utvecklingen. Svårare är det 

att se hur FRAND-villkoren påverkar. 

Det mest problematiska är nog att området kring standardisering är så pass 

oreglerat. Kommissionen skjuter över ansvaret på standardiseringsorganisat-

ionerna, men inte heller de är ytterst ansvariga för sina medlemmars agerande, 

det är medlemmarna själva. Till sist handlar det om att standardiseringsavtal är 

frivilliga och därmed är det frivilligt att anta FRAND-villkoren. Inte många rättig-
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hetsinnehavare nekar dock chansen att få sitt patent antaget i en standard då 

det medför så pass mycket positivt. Risken som föreligger då är nog då snarare 

den omvända. Rättighetsinnehavaren får för lite betalt, eftersom det kostar för 

mycket att tacka nej till att bli upptagen i en standardisering. 

Kanske ska problemet ses på ur en annan synvinkel. Problemet med standar-

der är att de leder till en marknad med begränsad konkurrens och i viss mån ett 

begränsat tekniskt utbud. Konsekvenserna uppstår på grund av att konkurrenter 

med annan teknik får svårt att komma in och etablera sig på en marknad där en 

standard tagit plats. Vidare satsas det mindre pengar på tekniker vilka står utan-

för en standard eftersom avkastningen bedöms mycket osäkrare. Frågan är då 

om de nackdelar som en standard medför övervägs av de positiva fördelarna 

som konsumenter och tillverkare åtnjuter; billigare mer lättproducerad teknik 

vilken också är kompatibel med andra områden. Det framgår att i Kommission-

en är av åsikten att standarder är bra, de väljer att inte fokusera på problemati-

ken i riktlinjerna. Frågan som kvarstår då är varför då blanda in FRAND-villkor 

över huvudtaget? Hur mycket doktrin än försöker förklara och identifiera villko-

ren spelar det ingen roll eftersom det är Kommissionen som reglerar rättsområ-

det, och om inte ett förtydligande kommer från det hållet kanske FRAND i sig 

kan anses överflödigt.  

De konkurrensbegränsningar som uppstår bedöms vara värda att utstå. Inno-

vationen minskar, eftersom efterfrågan på ny teknik minskar, men konsekven-

serna för konsumenter är så pass positiva att problematiken bortses ifrån. 

FRAND-villkoren kan inte råda bot på det problemet eftersom syftet med villko-

ren är att se till att en standardisering är öppen och tillgänglig, inte för att se till 

att nya tekniker ser dagens ljus.  

Det är intressant att se hur Kommissionen framhåller FRAND-villkoren som en 

viktig del i att motverka konkurrensbegränsningar, ändå väljer de att inte upp-

rätta ett tydligare ramverk för hur FRAND, och konkurrensbegränsande situat-

ioner ska tolkas. Sammanfattningsvis verkar FRAND mest vara framtaget för att 

vara till hjälp vid etableringen av en rimlig ersättningsnivå. Problemet är att vill-

koren är allt för vagt utformade för att vara till någon riktig hjälp. Marknaden 



39 
 

verkar vara relativt kapabel till att själva avgöra vad en rimlig ersättningsnivå är, 

och i de fallen det går snett, finns lagstiftningen där för att stötta upp och för in 

parterna på rätt väg igen.  

 

5.2 Avslutande tankar 

Att standardiseringar allt som ofta faller in under förbudet mot konkurrensbe-

gränsande beteende framstår klar och tydligt. Det är inte konstigt då ett samar-

betsavtal som konsekvent utestänger andra parter från en marknad kan enkelt 

bedömas inkräkta på konkurrensen. Detta har dock bedömts vara nödvändigt 

då de positiva aspekterna av införandet av en standardisering ofta överväger de 

negativa konsekvenserna.  

Kommissionen ser konsekvenser som hold-ups och patentbakhåll som allvar-

liga. De påverkar de positiva konsekvenserna av standardiseringssystemet. Det 

är därför viktigt att standardiseringsorganisationerna upprättar regler och riktlin-

jer som kan garantera att licensavgifter sätts till en rimlig nivå och att standardi-

seringsprocessen är transparant.  

Huruvida utvecklingen av FRAND-villkoren är nödvändiga är tveksamt. Visserli-

gen kan det påstår att Kommissionen ändå på ett visst sätt erkänner att det 

finns en viss konkurrensrättslig problematik och med hjälp av FRAND uppmärk-

sammas det.  Villkoren bidrar inte direkt till att avhjälpa de konkurrensproblem 

som finns på markanden, men de kanske förtydligar. Konkurrensreglerna är i 

sig själva relativt klara och tydliga. Vad som är mer klar är att viss konkurrens 

får vika undan till förmån för bättre villkor till konsumenter och tillverkare. 
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