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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Epidemiska sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och TBC utgör ett stort hot mot dagens 
utvecklingsländer. WTO: s regelverk erbjuder i form av tvångslicenser medel att komma till 
bukt med bristen på läkemedel. Tvångslicenser meddelas dock mycket sällan. WTO har vid 
två tillfällen gjort tillägg till TRIPS-avtalet för att förtydliga och till viss del förändra 
innehållet i dess 31 artikel. Detta har skett i syfte att underlätta användandet av tvångslicenser 
som medel främja allmänhetens hälsa genom att nå befolkningen i fattiga länder med 
läkemedel. Dessa åtgärder har dock visat sig otillräckliga.  
 
I föreliggande uppsats behandlas tolkningen av TRIPS-avtalets 31 artikel i ljuset av de tillägg 
som gjorts. Tolkningsdiskussionen rör sig framförallt kring kraven som ställs på tidigare 
förhandling och villkoren för att frångå förhandlingskriteriet, vad som menas med att 
produktion under tvångslicens ska ske huvudsakligen för den inhemska marknadens behov 
och vad som utgör tillräcklig ersättning. Även efter tilläggen till TRIPS kvarstår oklarheter 
gällande exempelvis de exakta grunderna för beräkning av den ersättning patenthavaren har 
rätt till vid meddelad tvångslicens. Uppsatsen behandlar möjliga verkningar av meddelade 
tvångslicenser. Exempelvis rör det sig om underlåten forskning på relevanta sjukdomar och 
parallellimport. Möjliga orsaker till att tvångslicenser använts i så liten omfattning tas också 
upp, såsom resursbrist, bristande politisk vilja och administrativ kapacitet, rädsla för 
repressalier från i-länder samt alternativa användningar för systemet. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: tvångslicenser, läkemedelspatent, TRIPS, u-länder, patentskydd 
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Abstract 
 
 
 
 
 
Epidemical diseases such as HIV/AIDS, malaria and TB pose a great threat to the developing 
countries if today. Through compulsory licenses, the WTO tries to add to a solution to the 
lack of medicines. But compulsory licenses are very rarely issued. The WTO has twice made 
additions to the TRIPS agreement to clarify and in parts change its 31: st article. This has 
been done to facilitate the use of compulsory licenses to better public health by reaching 
people in developing countries with pharmaceuticals. These additions have proven to be 
insufficient.  
 
This paper examines the interpretation of the 31: st article of the TRIPS agreement in the light 
if the additions that have been made. The discussion concerns itself mostly with the demands 
of prior negotiations and what is needed to avoid these negotiations, what is meant by 
production is to be predominantly for the supply of the domestic market and what can be 
considered to be adequate remuneration. Even after the additions to TRIPS it is unclear what 
the exact grounds for determining the size of the remuneration are. The paper also examines 
possible consequences of the use of compulsory licenses. Such consequences could be a 
dearth of research into relevant diseases, and parallel imports. Possible reasons for the lack of 
use of compulsory licenses are discussed, such as lack of resources, political will and 
administrative capacities, fear of repercussions from developed countries and alternative uses.   
 
 
 
 
 
Key words: compulsory licenses, pharmaceutical patents, TRIPS, developing countries, patent 
protection 
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Förkortningar: 
 
 
 
 
 
LDC – Least Developed Countries1 
 
TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 
TAC – Treatment Action Campaign 
 
WTO – World Trade Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 För lista över de länder som klassats som LDC, se Thorpe, Phil, Study on the Implementation of the TRIPS  

  Agreement by Developing Countries, IPR Commission, Study Paper 7. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
Sjukdomar som HIV/AIDS, TBC och malaria skördar tillsammans tusentals liv varje dag. 
Bara AIDS dödar cirka 8000 människor dagligen2. Bristen på läkemedel för att behandla 
dessa sjukdomar är stor, och orsakerna till det sannolikt många. Ett möjligt sätt att åtgärda 
denna brist är användandet av tvångslicenser enligt TRIPS-avtalet. Detta handlingsalternativ 
används dock ytterst sällan, om alls, trots att många länder tillåter det även i sin nationella 
lagstiftning.  
 
Många skyller läkemedelsbristen på en alltför kapitalstyrd läkemedelsindustri som gömmer 
sig bakom sina patent, medan andra, främst representanter för läkemedelsindustrin, menar att 
det är bristande tillgång på immaterialrättsligt skydd i u-länderna som håller läkemedlen 
därifrån. Även andra faktorer kan påverka tillgång och förutsättningar för effektiv behandling. 
Exempel på sådana är vilken infrastruktur som finns i u-länderna, utbildningsnivå och grad av 
social stigmatisering av de sjuka. Priserna på de läkemedel som finns att tillgå är ytterligare 
en faktor som påverkar deras spridning. 
 
Tvångslicens innebär att patenthavarens rätt att förfoga över patentet begränsas, en av honom 
inte godkänd part tillåts producera och/eller sälja den skyddade produkten i ett område där 
patenthavaren annars hade exklusiva rättigheter till produkten. Anledningar till förekomsten 
av tvångslicenser torde vara att kunna begränsa eventuella skadeverkningar som kan 
uppkomma i och med det monopol som uppstår då patenthavaren ges exklusiva rättigheter till 
sin produkt. Möjligheten finns att patenthavaren tar ut överpriser för en nödvändig produkt i 
skydd av sitt patent eller att han underlåter att nyttja det genom produktion eller försäljning. I 
dessa situationer kan tvångslicens under vissa omständigheter meddelas.  
 
Tvångslicenser kan meddelas i och med TRIPS artikel 31. Tolkningen av denna har varit 
omstridd, trots detta finns ingen praxis från WTO:s Dispute Settlement Body eller någon 
annan av WTO erkänd myndighet som fastställer dess betydelse3. Istället har tillägg gjorts i 
form av Dohadeklarationen (Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health) och 
Implementeringsbeslutet (Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS 
and Public Health) som förtydligar innehållet i Dohadeklarationen. Både TRIPS och dess 
tilläggsbestämmelser måste införlivas i den nationella lagstiftningen för att bli gällande i 
medlemsländerna. Ett stort antal u-länder har länge saknat system för patentskydd, men är 
sedan den 1 januari 2005 skyldiga att implementera TRIPS i sina nationella lagsystem4. De 
minst utvecklade länderna har fram till 2016 på sig att anpassa sina lagstiftningar5. I flera u-
                                                 
2 ”3 by 5”:Changing History, Advocacy Brief från WHO,  
   http://www.who.int/3by5/changinghistory/en/index.html, 2005-05-17  
3 WTO Analytical Index – Guide to WTO Law and Practice, XXXII. B 
4 Abbott, Frederick M., The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade an the Protection of  

  Public  Health, 2005, American Journal of International Law, vol.99:317, s. 326 
5 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 7. 
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länder har det varit och är möjligt att få patentskydd även innan bundenheten gentemot TRIPS 
inträtt6.  
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka systemet för tvångslicenser enligt TRIPS-
avtalet, Dohadeklarationen och Implementeringsbeslutet av den 30 augusti 2003. Därefter ska 
en analys göras av systemets konsekvenser för tillgången på läkemedel, dels utifrån 
läkemedelsindustrin och dels utifrån u-ländernas perspektiv för att kunna svara på frågorna; 
Är tvångslicenser ett effektivt medel att nå fattiga med nödvändiga läkemedel? Vilka 
möjligheter har u-länder att faktiskt använda sig av systemet för tvångslicenser i enlighet med 
TRIPS för att få tillgång till läkemedel? 
 
I undersökningen av tvångslicensers effektivitet används begreppet Pareto-effektivitet. Pareto-
effektivitet sägs vara uppnådd då en part får det bättre utan att situationen försämras för någon 
annan.7 Ett förtydligande av den första frågan skulle alltså vara; Är det möjligt att använda 
tvångslicenser för att öka tillgången på läkemedel för fattiga utan att detta försämrar 
läkemedelsindustrins villkor?  
 
Eftersom verkningarna av tvångslicenser kan skilja sig åt på lång respektive kort sikt kommer 
båda tidsperspektiven att diskuteras. Följderna av tvångslicenser och patenträttsligt skydd är 
olika i olika u-länder. Bland annat förekommer skillnaden beroende på om länderna har eller 
saknar egen läkemedelsindustri. 
 
 

1.2 Metod och material 
 
I enlighet med traditionell juridisk metod har lagtexter och doktrin granskats. För att få ett 
nödvändigt perspektiv och en del bakgrundsuppgifter i vissa delar av arbetet, särskilt de som 
rör situationen gällande nuvarande tillgång till läkemedel och andra resurser i u-länderna, har 
bland annat vissa internationella hjälporganisationers rapporter studerats. Vid tolkningen av 
olika begrepp och krav i de olika artiklarna i TRIPS har teleologisk8 metod använts, då jag har 
sett till vilka syften avtalsskrivarna velat uppfylla. Denna metod tycks ha stöd i WTO:s eget 
arbete gällande tolkningen av artikel 319.  
 
I den avslutande diskussionen används dock ingen ”metod”, då jag där återger några av mina 
egna reflektioner kring problematiken. 

                                                 
6 Thorpe, Phil, Study on the Implementation of the TRIPS Agreement by Developing Countries, 
   IPR Commission, Study Paper 7.  
7 Runesson, Eric M., Avtals- och tvistlösningsförhandling, 2003, Glossator förlag, s. 69 
8 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, 2001, Elanders Gotab, s. 176 
9 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 5(a) och WT/DS114/R, 7.26 
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Vid studier av TRIPS-texten har jag främst använt mig av den engelskspråkiga versionen. 
Detta har varit mest naturligt eftersom nästan all övrig litteratur är skriven på engelska.  Vid 
översättningen av de mest centrala begreppen har jag dock använt mig av den officiella 
svenska översättningen av TRIPS-avtalet10. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Den här uppsatsen kommer att behandla tvångslicenser som medel för att nå fattiga med 
nödvändiga läkemedel. Med fattiga avses främst de invånare i u-länder som inte själva kan 
finansiera sin medicinska behandling under nu rådande prisförhållanden. 
 
Tvångslicenser i syftet att minimera eventuella konkurrensbegränsande effekter av meddelade 
patent i andra situationer kommer ej att tas upp. Likaså utelämnas diskussionen om 
konsumtion av rättigheter utanför detta arbete. Reglerna för konsumtion har visserligen viss 
relevans för tillgången på läkemedel i u-länderna, och för vissa av effekterna av 
tvångslicensiering, men denna begränsning är nödvändig då området annars blir alltför 
omfattande.   
 
Arbetet behandlar till stor del problematiken kring läkemedel som behandlar HIV/AIDS. 
Detta beror på att problemen kring denna sjukdom är mest uppmärksammade. Därför 
behandlar många av de exempel som förekommer i texten just detta. Många av dem som 
drabbas av HIV/AIDS dör dock av någon annan sjukdom, för vilken de blivit mer mottagliga i 
och med insjuknandet i AIDS. Behandlingen av HIV/AIDS torde därför kunna minska 
dödligheten i flera av de i u-länderna vanligaste sjukdomarna.  
 
 

1.4 Disposition 
 
Kapitel 2 behandlar de krav som ställs i TRIPS för att tvångslicenser ska kunna meddelas och 
hur dessa krav kan tolkas. Därefter följer en diskussion om vilka effekter patentskydd 
respektive systemet för tvångslicenser kan ha på läkemedelsindustrin och forskningen inom 
denna, och även om möjliga orsaker till varför tvångslicenser tycks användas i så liten 
omfattning. Sist finns en kort avslutande diskussion, som består av författarens egna 
reflektioner kring ämnet och några tillägg till den diskussion som förts tidigare i uppsatsen.  

 
 

                                                 
10 Prop. 1994/95:35 Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m. del C bilaga 7.  
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2. TRIPS artikel 31 
 
 
 
 

Ett av grunddokumenten inom WTO är TRIPS-avtalet, vilket reglerar de bestämmelser 
gällande skydd av immaterialrätter som ska finnas i medlemsländerna. 
 

För att en tvångslicens ska kunna meddelas ställs i TRIPS ett antal krav på omständigheter 
som ska föreligga. De som uppmärksammas här är de som vållar störst problem för u-
ländernas användning av systemet för att tillgodose sina behov av läkemedel. Kraven 
återfinns i punkterna (b), (f) och (h) i TRIPS artikel 31 och innefattar förhandling med 
patenthavaren eller att ett nationellt nödläge föreligger. Produktion under tvångslicens ska 
enligt TRIPS originaltext vara till huvudsakligen för den inhemska marknadens behov, ett 
villkor som förändrats i och med Dohadeklarationen och Implementeringsbeslutet. Export 
under tvångslicens har därmed blivit möjlig. Patenthavaren har vid meddelad tvångslicens rätt 
till ekonomisk ersättning.  
 
Den exakta betydelsen av kraven i artikel 31 är omstridd. I Dohadeklarationen gjordes vissa 
förtydliganden av hur tolkningen ska gå till. Tolkningsstöd går även att finna i ett avgörande 
från WTO:s Dispute Settlement Body. Denna tolkningsdiskussion avslutar detta kapitel.  
 
 

2.1 Artikel 31 (b) – Förhandlingskriteriet 
 
Den som önskar erhålla tvångslicens ska först ha försökt få en vanlig licens av patenthavaren. 
Förhandlingen ska ha pågått under skälig tid och skäliga villkor ska ha erbjudits.11 Vad som 
avses med skälig tid respektive skäliga villkor måste avgöras i varje enskilt fall. Den 
myndighet som beslutar om meddelande av tvångslicens får sannolikt också göra denna 
bedömning. I bedömningen av vad som kan anses skäligt tas hänsyn till vilka villkor som är 
vanliga i branschen. Storleken på ersättningen beror i vanliga fall bland annat på var i sin 
livscykel produkten befinner sig och på hur stora investeringar som gjorts för att ta fram och 
utveckla produkten. Även hur omfattande licensen är i tid och geografiskt område, och hur 
mycket information patenthavaren bistår med, spelar roll för ersättningens storlek.12  
 
Förhandlingskriteriet får under vissa omständigheter frångås. Detta gäller om det rör sig om 
en nationell nödsituation eller annan extrem nödsituation, eller vid allmänt icke-kommersiellt 
bruk. Om situationen passar in i ett av dessa behöver förhandlingsarbete inte ske innan 
tvångslicens kan meddelas. Däremot måste patenthavaren informeras inom skälig tid efter det 
att tvångslicensen meddelats.13 

                                                 
11 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 31 (b) 
12 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 469- 
   470 
13 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 31 (b) 
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2.1.1 Nationell nödsituation eller annan extrem nödsituation 

 
Bedömningen av huruvida nationell nödsituation föreligger avgörs av behörig myndighet i det 
land som meddelar tvångslicensen. Det finns inga konkreta exempel på vad som utgör 
nationell nödsituation i själva TRIPS-avtalet. I femte punkten i Dohadeklarationen talas om 
HIV/AIDS, TBC, malaria och ”andra epidemiska sjukdomar”14. Denna uppräkning är en 
exemplifiering av sjukdomar som kan leda till nationella nödsituationer eller andra extrema 
nödsituationer, och ska alltså inte ses som uttömmande15. Av punkten 4 i samma deklaration 
framgår att TRIPS-avtalet inte står i vägen för WTO-medlemmarnas arbete för att främja 
allmänhetens hälsa. Medlemsländerna ges rätt att till fullo använda de möjligheter som enligt 
TRIPS finns att tillgå för att främja hälsa och öka tillgången till läkemedel16. Detta ska 
åstadkommas genom att tolka TRIPS på ett för de behövande medlemmarna fördelaktigt 
sätt.17 I denna fördelaktiga tolkning ser man främst till artiklarna 7 och 8 i TRIPS-avtalet. Mer 
om detta nedan i avsnitt 2.4. 
 
Implementeringsbeslutet har fått konsekvenser för förhandlingskriteriet i det att det innebär att 
även den potentielle exportören måste förhandla med patenthavaren om ordinarie licens.18 
Eftersom alltså både exportör och importör kan vara tvingade att förhandla torde processen 
innan tvångslicens kan meddelas kunna bli mer resurskrävande. Detta gäller förstås även 
patenthavaren, som måste förhandla med båda parterna. 
 
 

2.1.2 Allmänt icke-kommersiellt bruk 
 
Användning av tvångslicens för att möjliggöra allmänt icke-kommersiellt bruk kan ske till 
exempel för att göra vidare tester på produktens egenskaper och säkerhet i statliga 
sammanhang. Liknande följder har de olika undantag som ofta finns inskrivna i nationell 
lagstiftning i form av forsknings- eller undervisningsundantag19. Dessa undantag ses dock 
oftast som tillåtna genom artikel 30 (Exceptions to Rights Conferred)20.  
 
 
 
 

                                                 
14 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, art. 5(c).  
15 Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual  
    Property Rights, London, September 2002, s. 52 
16 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, art. 4, 2 st 
17 ibid, 1 st 
18 Lidgard, Hans Henrik och Atik, Jeffery, Facilitating Compulsory Licensing under TRIPS in Response to the 

    AIDS Crisis in Developing Countries, 2005, Loyola Law School, Los Angeles, s. 13 
19 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 430  
    och s. 437-438 
20 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 30 
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2.2 Artikel 31 (f) – Huvudsakligen för den inhemska 
marknadens behov 
 
Den produktion eller annan användning som sker till följd av en tvångslicens måste 
huvudsakligen vara till för att tillfredsställa de behov som finns på den inhemska marknaden 
(predominantly for the supply of the domestic market).21 Avgörande är här vad som menas 
med inhemsk marknad respektive huvudsakligen.  
 
 

2.2.1 Inhemsk marknad 

 
Med uttrycket inhemsk marknad avses marknaden i det land där tvångslicensen meddelas. 
Användningen kan ske både i form av produktion och av import. En licens för import innebär 
att produkter som inte är patentskyddade i det land exporten sker ifrån kan föras in i landet.22 
Import från ett land där produkten är skyddad är generellt inte möjligt, eftersom patenthavaren 
där har rätt att besluta om den försäljning som sker23. Bland annat förekommer selektiv eller 
strategisk patentering i de länder som är potentiella exportörer till länder som är beroende av 
import24.  
 
För att produktion ska kunna ske för hemmamarknaden finns behov av inhemsk 
produktionskapacitet, vilket saknas i flera u-länder.25 Detta problem har uppmärksammats av 
WTO och ledde till artikel 6 i Dohadeklarationen. I Implementeringsbeslutet konkretiserades 
sedan åtgärder tänkta att vara till hjälp för de länder som saknar egen produktionskapacitet. 
Detta diskuteras vidare nedan i 2.2.3.  
 
 

2.2.2 Huvudsakligen 
 
Med ”huvudsakligen” kan förstås mer än femtio procent. Detta leder till slutsatsen att en viss 
andel av produktionen under tvångslicensen får exporteras, så länge denna andel understiger 
hälften. Av tillåtandet av viss export följer naturligt tillåtandet av viss import, annars skulle 
varorna inte ha någonstans att ta vägen.26 
 
Problem uppstår om hemmamarknaden i det land där tvångslicensen meddelats är för liten. 
Liten avsättning på den inhemska marknaden leder till att endast en mindre mängd kan 

                                                 
21 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 31 (f) 
22 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 474   
23 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), art. 28.1 (a) 
24 Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual 
Property Rights, London, September 2002, s. 41 
25 ibid. 
26 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 474   
    och Abbott, Frederick M., The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health:Lighting A  

    Dark  Corner at the WTO, 2002, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, s. 495 
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exporteras. Större hemmamarknad leder däremot till stordriftsfördelar som förbilligar både 
inhemsk konsumtion och exportpriserna27. Få u-länder har denna kapacitet, så endast de 
större, exempelvis Brasilien och Indien, kan därmed komma på fråga för export.28 Då flera av 
u-länderna är förbundna att implementera TRIPS i sina nationella lagstiftningar sedan den 1 
januari 200529 har hinder för denna typ av handel uppkommit, eftersom patenthavarens 
kontroll över produktströmmarna ökat. 
 
För att import av läkemedel tillverkade under tvångslicens ska vara tillåtet krävs antingen att 
preparatet saknar skydd i importlandet, eller att tvångslicens för import meddelats.30 Behov av 
dubbla licenser leder till ökade administrativa krav på de handlande länderna, något som inte 
förändrats i och med implementeringsbeslutet.  
 
 

2.2.3 Tillverkning för export till land utan produktionskapacitet 

 
Medvetenhet om bristande produktionskapacitet i flera u-länder har lett till förändringar i 
villkoren för meddelande av tvångslicens. Det är enligt Implementeringsbeslutet av den 30 
augusti 200331 möjligt att under WTO: s regelverk exportera läkemedel tillverkade under 
tvångslicens i mängder som överskrider femtio procent av hemmamarknadens behov.32 
Följden blir att en tvångslicens i princip kan meddelas enbart för tillverkning i exportsyfte. 
 
Den WTO-medlem som önskar använda sig av systemet för import ska meddela detta till 
WTO. I denna anmälan ska anges vilka läkemedel som ska importeras och i hur stora 
mängder. Om importören inte är ett av de länder som klassats som minst utvecklat (”Least 
Developed Countries”, LDC) ska även bevis för att landet saknar möjlighet att självt 
producera produkten i fråga bifogas. Intyg om att tvångslicens meddelats eller kommer att 
meddelas ska också medfölja meddelandet. Dessa krav ställs dock upp som villkor för att 
export ska vara tillåten, inte för tillåtande av import.33 Uppfyllande av tvångslicens genom 
import tilläts redan i TRIPS originalversion, varför man sannolikt inte sett behov av att ställa 
andra krav på importören. 
 
Kraven som ställs på en exportlicens är flera. Tillverkningen får inte överskrida importörens 
behov och hela produktionen måste exporteras till länder som lämnat meddelande om import 
till TRIPS-rådet. De produkter som tillverkats under tvångslicensen ska vara lättidentifierade. 
Identifiering kan ske genom exempelvis särskilda förpackningar eller utformning av själva 
produkten, så länge märkningen inte får ofördelaktig inverkan på produktens pris eller 

                                                 
27 Abbott, Frederick M., The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health:Lighting A Dark 

    Corner at the WTO, 2002, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, s. 499-500 
28 ibid, s. 497 
29 Abbott, Frederick M., The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade an the Protection of  

    Public  Health, 2005, American Journal of International Law, vol.99:317, s. 326    
30 Abbott, Frederick M., The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting A Dark 

    Corner at the WTO, 2002, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, s. 497 och 
    UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 474 
31 Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health 
32 ibid, 2. 
33 ibid, 2. (a)  
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egenskaper. Information om produkternas kännetecken samt om vem som är produkternas 
mottagare ska publiceras på en hemsida innan leveranser påbörjas.34 
 
I de fall där det importerande landet inte är klassat som LDC krävs att tvångslicens meddelats 
både i importerande och exporterande land35. Detta gäller åtminstone fram till den 1 januari 
2016, då undantagstiden för LDCs tar slut36. Efter detta krävs dubbla tvångslicenser i alla fall 
där produktion för export ska ske under tvångslicens. Detta ställer ytterligare krav på 
administrativ kapacitet och resurser i de handlande länderna.37 
 
 

2.3 Artikel 31 (h) – Tillräcklig ersättning 
  
Då tvångslicens meddelats ska ersättning utgå till patenthavaren.38 Denna ersättning ska enligt 
TRIPS vara ”adequate”, vilket i den svenska officiella versionen av TRIPS översätts med 
uttrycket ”tillräcklig”. Ersättningskravet är en av de punkter som diskuteras allra mest. 
Kanske beror detta på att det är den utgift som är mest direkt påtaglig då det gäller 
prispåverkan på läkemedel i u-länderna.  
 
 

2.3.1 Tillräcklig – för vad? 
 
Ett av argumenten för att överhuvudtaget erbjuda patentskydd är att det ger patenthavaren 
möjlighet att få igen de resurser som lagts ner på forskning och utveckling av den skyddade 
produkten. Tanken är att detta ska uppmuntra och underlätta vidare forskning och 
produktutveckling.39 I detta sammanhang skulle tillräcklig betyda minst täckande av 
kostnaderna för produktutveckling samt någon form av överskott för att främja reinvestering.  
 
Läkemedelsindustrin präglas av höga kostnader för forskning och utveckling och för olika 
processer som är nödvändiga för tillstånd för försäljning av produkten. Jämfört med dessa är 
kostnaderna för produktion av själva slutprodukten mycket låga.40 En stor del av det 
forskningsarbete som görs leder aldrig till en marknadsförd produkt. I praktiken innebär detta 
att de produkter som ger upphov till intäkter får bära kostnaderna från ett antal 
misslyckanden. Intäkterna från de lyckade läkemedlen behöver alltså kunna finansiera mer 
forskningsarbete än det som lett fram till den specifika produkten.41  
                                                 
34 Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health, 2. (b) (iii) 
35 ibid, 2. (a) (ii) 
36 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 7.  
37
Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual 

Property Rights, London, September 2002, s. 53 
38 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), art. 31 (h) 
39 Bently, Lionel och Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 2nd edition, (2004), Oxford University Press,  
    s. 328 
40 Sykes, Alan O., TRIPs, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha “Solution”, John M. Olin Law 
    &Economics Working Paper No. 140 (2D Series), s. 16 
41 ibid, s. 16-17 och Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission  
    on Intellectual Property Rights, London, September 2002, s. 38 
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Licenstagaren har liksom patenthavaren ett behov att få sin produktion att gå runt. En 
ersättningsnivå som får honom att gå jämnt upp, alternativt ger utrymme för precis så stor 
vinst som gör tillverkningen attraktiv, torde vara maximum för honom.  
 
Om målet med en meddelad tvångslicens är att de fattiga själva ska få råd med läkemedlen 
måste priset antagligen ner ännu mer. Frågorna kommer då att handla om hur mycket man kan 
anse att enskilda personer kan anses kunna betala för sina läkemedel, och vem som ska betala 
om de sjukdomsdrabbade inte kan. Denna diskussion ser jag som mer moralisk än juridisk 
eller ekonomisk, och lämnar den därför utan vidare hänseende i detta sammanhang. 
 
 

2.3.2 Exportörens ersättning till rättighetshavaren 

 
Kravet på ersättning till patenthavaren vid användning av tvångslicens är kanske det som givit 
upphov till störst debatt. Om syftet med tvångslicensiering är att läkemedel ska bli billigare 
torde lägre avgifter vara att föredra. Detta har även uppmärksammats av WTO och givit 
upphov till lättnader i ersättningskraven i och med implementeringsbeslutet. Möjligheten att 
frågor om dubbel ersättning skulle uppstå har också förutsetts, frågan regleras i punkten 3 i 
implementeringsbeslutet42. 
 
Om tvångslicens meddelats endast i det exporterande landet, vilket kan bli fallet om 
importören är ett LDC, beräknas storleken på ersättningen utifrån licensanvändningens 
ekonomiska värde i det importerande landet. Ersättningen betalas av exportören/tillverkaren. I 
de fall där tvångslicens meddelats i både exporterande och importerande land blir den 
ersättning som betalas till patenthavaren av importören beroende av hur mycket som betalats 
av exportören. Beräkningen av ersättningens totala storlek sker på samma grunder som 
tidigare enligt TRIPS artikel 31 (h).43  
 
Syftet med detta förfarande är att minimera förekomsten av dubbel ersättning till 
patenthavaren44, antagligen beroende på att detta skulle ge upphov till en kostnad som är 
kontraproduktiv i förhållande till tvångslicensernas syfte. 
 
 

2.3.3 Produktionens värde 
 
De grunder som anges för beräkning av ersättningens storlek som används i TRIPS artikel 31 
(h), (”taking into account the economic value of the authorization”), förtydligas något i 
implementeringsbeslutet. Här specificeras att det är det ekonomiska värdet i det importerande 
landet som ska ligga till grund för beräkningen.45 
                                                                                                                                                         
 
42 Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health, punkt 3. 
43 Ibid.  
44  UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 477 
45 Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health, punkt 3. 
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Vid en bedömning av ersättningens storlek vid en meddelad tvångslicens kan även 
branschpraxis användas som referens liksom sker vid bedömningen av ”rimliga villkor” 
gällande förhandlingskriteriet. En påverkande faktor i fastställandet av ersättningens storlek 
blir då att hjälp till finansiering av läkemedel ofta kommer till u-länderna utifrån i form av 
bidrag eller åtgärdsprogram. Denna hjälp upprätthåller de möjligheter som patenthavaren har 
att få ut den ersättning han vill ha och den motiverande funktion som patentsystemet antas ha 
kan bibehållas. Samtidigt blir prisbilden knappast representativ för vad som är en lämplig 
ersättning från u-länderna i egen kraft. Risken finns att ersättningsnivåerna hålls på en onödigt 
hög nivå.46 
 
En ytterligare beräkningsmodell kunde baseras på patenthavarens önskemål på ersättningens 
storlek. Han skulle vara tvungen att motivera sina krav genom exempelvis redovisning av sina 
kostnader för utveckling av läkemedlet, hur stor andel av den totala marknaden som 
representeras av u-landet i fråga samt vilken vinst man vanligtvis har av produkten. Med 
dessa faktorer som grund kan den myndighet som beslutar om tvångslicensen även bestämma 
ersättningens storlek. Ersättningens storlek skulle alltså bestämmas utifrån hur stort 
patenthavarens ekonomiska intresse är i det land där tvångslicensen meddelas.47 
 
 

2.3.4 Ersättning enligt Dohadeklarationen 4.  

 
I Dohadeklarationens fjärde punkt anges att TRIPS ska tolkas och användas på ett sätt som 
stöder medlemsländernas arbete för allmänhetens hälsa och särskilt då när det gäller att öka 
tillgången till läkemedel för alla48. Härav kan man förstå att TRIPS inte ska användas på ett 
sätt som leder till att läkemedelspriserna hålls på en nivå som är för hög för de fattiga49. Detta 
skulle i frågan om ersättning till patenthavaren kunna betyda att ersättningsnivån beräknas 
främst genom att se till vad som är rimligt utifrån vilka möjligheter läkemedlens målgrupp har 
att betala.  
 
 

2.4 Mål och principer i TRIPS 
 
Dohadeklarationens femte punkt ger ledning i tolkning av TRIPS-avtalet. Där framgår att 
TRIPS ska tolkas med hjälp av dess mål och syfte, vilka givits uttryck i artiklarna om 
”objectives” och ”principles”.50 Stöd för användandet av artiklarna 7 och 8 som hjälp i 

                                                 
46 Maurer, Stephen M. Rai, Arti och Sali, Andrej, Finding Cures for Tropical Diseases:Is Open Source an 

     Answer? PLoS Medicine, December 2004, vol. 1, Issue 3, e 56 
47 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 476  
48 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 4.  
49 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 131 
50 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 5(a) 
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tolkandet av andra artiklar i TRIPS finns även i praxis från WTO:s Dispute Settlement 
Body51. 
 
Artiklarna 7 och 8 i TRIPS innehåller de mål respektive de principer som avtalet syftar till att 
nå och upprätthålla. Det mål som anges är att skyddet av immateriella tillgångar ska främja 
teknisk innovation och teknologispridning som ger fördelar för både producenter och 
användare. Skyddet ska ges på ett sätt som även främjar social och ekonomisk välfärd samt 
åstadkommer balans mellan rättigheter och skyldigheter.52  
 
Då medlemsländerna stiftar sina nationella lagar ska de ha rätt att vidta behövliga åtgärder för 
att skydda befolkningens hälsa och näringstillförsel samt för att främja allmänintresset inom 
områden av väsentlig betydelse för utvecklingen i sociala ekonomiska och teknologiska 
frågor. Förutsättningen är att dessa åtgärder är förenliga med TRIPS.53 Av artikel 8 kan det 
förstås att risk för missbruk av det immaterialrättsliga skyddet som kan leda till orimliga 
begränsningar av handeln och spridningen av teknologi förutsetts. Åtgärder för att förhindra 
sådant missbruk kan därför komma att behövas. Även dessa åtgärder ska vara förenliga med 
övriga bestämmelser i TRIPS.54 Kravet på att de åtgärder som tas ska vara i enlighet med 
TRIPS återkommer även i andra stycket, fjärde punkten, i Dohadeklarationen55. Genom 
kravet på åtgärdernas överensstämmelse med TRIPS har handlingsfriheten hos de nationella 
lagstiftande myndigheterna begränsats56. Det menas att de åtgärder som finns i TRIPS ska 
användas och att dessa har den flexibilitet som behövs57. Oro har framförts för att endast 
skyddet tillämpas, inte de bestämmelser som rör främjandet av teknologispridning och 
möjligheterna till åtgärder.58  
 
Används artikel 8.1 som tolkningsnyckel kan antagandet göras att de åtgärder som tas av 
medlemmar för att bidra till hälsa och teknologisk utveckling överensstämmer med TRIPS. 
Bevisbördan vilar då på den som anser att åtgärden bryter mot landets åtaganden enligt 
avtalet. Detta lämnar stort utrymme för nationella bedömningar av vilka åtgärder som ska 
kunna användas i arbetet för hälsa och i andra viktiga socioekonomiska situationer.59 
  
Om medlemmarnas frihet att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning och ekonomi är en 
grundprincip enligt TRIPS måste detta vara avgörande även för tolkningen av övriga 
åtaganden i avtalet.60 Även lydelsen i artikel 7 stöder en tolkning enligt vilken användning av 
sådana åtgärder bör tillåtas, i det att den fastställer att immaterialrättsligt skydd ska bidra till 
den teknologiska utvecklingen och spridandet av teknologin. Ett motsatsslut kan därmed 
göras, skyddet är inte tänkt att vara till hinder varken för utveckling eller för spridning. Av 

                                                 
51 WT/DS114/R, 7.26 
52 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 7 
53 ibid. art. 8  
54 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 8 
55 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 4.  
56 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 124 
57 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 4. punkt 2 
58 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 119 
59 ibid, s. 126-127 
60 ibid, s. 126  
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fastställandet av att skyddet är till för att bidra till utveckling följer att det kanske inte 
självklart leder till den utveckling som eftersträvas61.  
 
Enligt artikel 7 är TRIPS-avtalet avsett att skapa balans mellan patenthavarnas intressen och 
mer vittgående sociala och ekonomiska intressen.62 Olika åsikter finns här angående huruvida 
denna avvägning mellan olika parters intressen i tolkningen ska ske löpande63, eller om 
avvägningen gjorts fullständigt i och med utformandet av TRIPS-avtalet64. De senare är för en 
betydligt striktare tolkning av avtalstexten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 126 
62 ibid. 
63 WT/114/R, 7.24 
64 ibid, 7.25 
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3. Effekter av tvångslicens 
 
 
 
 
 

3.1 Forskning och utveckling 
 
De effekter som man förväntar sig av möjligheten till respektive användningen av 
tvångslicenser beror på vilken grundinställning man har till immaterialrättsligt skydd. De som 
ser skyddet huvudsakligen som ett sätt för upphovsmannen att få ersättning för sitt arbete och 
sina investeringar tenderar att vara mer negativt inställda till tvångslicensiering än de som ser 
skyddssystemet som något som är till för att gynna den allmänna tekniska utvecklingen. 
 
 

3.1.1 Industrins sönderfall 
 
Det finns de som anser att patentskyddets huvudsakliga uppgift är att tillåta uppfinnaren att 
återfå de resurser som han lagt ner på framtagandet av produkten.65   
 
Anhängare av denna motivering menar att inskränkningar i eller avsaknad av detta skydd 
leder till att uppfinnare satsar mindre resurser på forskning och utveckling, och att detta i sin 
tur leder till att den tekniska utvecklingen avstannar eller avsevärt bromsas.66 Detta som en 
följd av att de investeringar som görs inte kan återvinnas, och konsekvensen blir att kapital för 
att finansiera ny forskning saknas. De menar istället att ett starkare skydd för de läkemedel 
som behandlar epidemiska sjukdomar, det vill säga läkemedel med potentiellt stor omsättning, 
skulle ge upphov till en omfattande forskning kring dessa sjukdomar. Detta eftersom 
vinstmöjligheterna är höga när värdet av läkemedlet för samhället är högt.67 
 
 

3.1.2 Underlättande av vidare forskning, uppbyggnad av läkemedelsindustri i u-
länder 
 
Ett annat argument som används för att motivera existensen av patentsystem är de är till för 
att uppmuntra forskning och offentliggörande av uppfinningar istället för att de hålls hemliga 
(informationsfunktionen). Offentliggörandet av uppfinningar kommer allmänheten till nytta i 
form av ökad kunskap och, då det rör sig om exempelvis läkemedel, möjlighet att dra nytta av 

                                                 
65 Bently, Lionel och Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 2nd edition, (2004), Oxford University Press,  
    s. 328 
66  Sykes, Alan O., TRIPs, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the Doha “Solution”, John M. Olin Law 
    &Economics Working Paper No. 140 (2D Series), s. 12-13 
67 ibid, s. 18 
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uppfinningens verkan. Därigenom rättfärdigas det skydd som annars begränsar ett fritt 
nyttjande av uppfinningen.68 
 
Närliggande denna syn finns den att patentsystemet är ett medel för att främja samhällets 
teknologiska utveckling och den allmänna välfärden. Förespråkare menar att detta sker genom 
publicerandet och användningen av de patenterade uppfinningarna. Begränsningar av 
patentskyddet skulle leda till bättre villkor för dem som önskar bygga vidare på en existerande 
uppfinning69 och därmed bidra till snabbare framsteg i forskningen och den tekniska 
utvecklingen överlag.  
 
Det finns de som menar att förekomsten av system för patentskydd inte har samma effekt på 
den teknologiska utvecklingen i de kapitalsvaga u-länderna. Bristen på finansiella resurser 
och utbildad arbetskraft med tillräcklig know-how sätter för stora hinder i vägen för att 
eventuell industri ska kunna dra nytta av immaterialrättsligt skydd.70 Införandet av 
patentskydd i u-länderna hindrar fortsatt tillgång till generika på nya läkemedel71, särskilt 
påverkar detta de u-länder som idag har någon form av sådan tillverkning. I dessa länder 
förändras villkoren för den inblandade industrin72. De vinster som u-länderna kan få av 
införandet av patentskydd genom uppbyggandet av en egen innovativ industri är långsiktiga, 
kostnaderna för utebliven generika höga73. Framförallt är det svårt för u-länderna att dra nytta 
av de långsiktiga effekterna av ökad forskning eftersom många av de sjukdomsdrabbade 
hinner dö innan resultaten kan komma dem till godo74. 
 
 

3.2 Handel mellan länder 
 
Tillåtandet av produktion under tvångslicens för export leder nödvändigtvis till att 
handelsströmmar bestående av dessa läkemedel uppstår. En rädsla som då finns i flera i-
länder är att läkemedlen letar sig tillbaka till det exporterande landet, eller något annat i-land. 
Därmed skulle risk för prisdumpning och dylikt som kan hota patenthavarens möjligheter att 
hålla uppe priserna på sin originalprodukt uppstå. Denna rädsla kan utgöra ett hinder för 
meddelandet av tvångslicenser för export.   
 
 

                                                 
68 Bently, Lionel och Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 2nd edition, (2004), Oxford University Press,  
    s. 327 
69
Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual  

    Property Rights, London, September 2002, s. 56  
70 UNCTAD-UNCTSD, Resource Book on TRIPS and Development, 2005, Cambridge University Press, s. 126 
71
 Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, Report of the Commission on Intellectual  

    Property Rights, London, September 2002, s. 44 
72 ibid, s. 43 
73 ibid, s. 35 
74 Abbott, Frederick M., The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health:Lighting A Dark  

    Corner at the WTO, 2002, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, s. 473 
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3.2.1 Parallellimport 

 
Förbud mot parallellimport är ett sätt att skydda patenthavaren från prisdumpning på 
hemmamarknaden. När en produkt säljs billigare i ett importerande land kan ekonomiska 
aktörer i importlandet göra vinst genom att föra tillbaka produkten till exportlandet och där 
sälja den till ett lägre pris än det som sätts av patenthavaren75. Därmed riskerar patenthavaren 
att konkurreras ut av sin egen produkt på sin egen marknad. I förlängningen blir följden att 
patenthavaren inte exporterar till annat pris än det han håller på sin hemmamarknad, eller till 
ett sådant pris att parallellimport inte lönar sig76. Priserna på den importerande marknaden blir 
alltså högre. Ett ytterligare problem med parallellimport i samband med tvångslicenser för 
export är att läkemedlen inte når de personer för vilka de avsetts.  
 
Vid förbud mot parallellimport kan patenthavaren praktisera prisdifferentiering. Olika priser 
på olika marknader ger möjlighet till anpassning till den lokala efterfrågan. På marknaden i ett 
rikare land kan ett högre pris hållas och i ett fattigare land kan produkten erbjudas till ett lägre 
pris, så länge det täcker marginalkostnaden för tillverkning77. Teoretiskt sett kan 
läkemedelsbolagen därmed göra större vinster genom att använda sig av prisdifferentiering78, 
då de kan anpassa sina priser till vad ett specifikt land eller en viss region kan betala.  
 
 

3.2.2 Handel inom regioner 
 
Det finns risk för att tillåten handel inom regioner av u-länder får motsvarande följder som 
parallellimport mellan i- och u-länder genom att marknadssituationen skiljer sig även mellan 
u-länderna. När varor som importerats till ett land i regionen får exporteras vidare till andra 
riskeras en koncentration av konsumtionen till de relativt rikare u-länderna på bekostnad av de 
fattigare.79 
 
Andra menar att just sådana grupperingar av marknader skulle vara positivt för u-länderna då 
de tillsammans skulle ha lättare att förhandla gynnsamma köpevillkor med läkemedelsbolag 
då de har möjlighet att göra större gruppinköp. En större marknad ger också bättre 
förutsättningar för fullgod konkurrens mellan flera tillverkare.80 Denna diskussion förs 
gällande generikatillverkare, men jag kan inte se att det i konkurrenshänseende skulle vara 
någon större skillnad mellan dessa och tillverkare av patenterade originalprodukter. 
Förutsättningen för sådana samarbeten skulle dock behöva vara att ländernas ekonomiska 

                                                 
75 Katrak, Homi, Affordable Prices for Essential Medicines for Developing Countries, 2004, Development 
     Policy Review 22(3), s. 314 
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situation var likartad för att den snedfördelning som tagits upp ovan skulle kunna undvikas. 
Finansiering och annat stöd för gruppinköpen skulle sannolikt behövas från olika 
internationella hjälporganisationer81.  
 
 

3.3 Kritik mot nationell bedömning 
 
Kritik mot den nationella bedömningen av vad som utgör ett nationellt nödläge eller en 
extremt brådskande situation uppkommer i form av osäkerhet angående huruvida 
tvångslicenser kan användas för mindre direkta åtgärder. Skulle det vara möjligt för en stat att 
meddela tvångslicens för produktion som leder till högre skatteintäkter i en situation där 
statskassan saknar medel för åtgärdande av andra problem, till exempel byggande av nya 
bostäder efter en jordbävning eller import av mat vid en svältkatastrof?82 Dessa situationer 
skulle kunna klassas som hot mot folkhälsan, även om tillgång till läkemedel inte direkt skulle 
åtgärda det grundläggande problemet. 
 
 

3.4 Systemets användning 
 
Användandet av systemet för meddelande av tvångslicenser tycks vara mycket begränsat. 
Teorierna om orsakerna till detta är flera och kan delas in i teorier om resursbrist, egentlig 
annan användning och avsaknad av tillämpningsområde. Dessa indelningar överlappar till viss 
del. Samtidigt beror den låga användningen antagligen på mer än en faktor, så jag ser inga 
problem i dessa överlappningar.  
 
Flertalet av dessa möjliga anledningar är inte direkt juridiska frågor. De tas ändå upp då jag 
anser att man bör se problematiken kring användningen av tvångslicenser i ett större 
sammanhang. Andra faktorer, som saknar direkt anknytning till patentskyddet och 
tvångslicenser i sig, kan också vara av betydelse för tillgången. Patent söks ofta inte i mindre 
och tekniskt outvecklade länder, därför kan de inte vara av avgörande betydelse för priserna i 
dessa länder. Anledningen till att patent inte söks på mindre marknader är att de endast kan ge 
upphov till liten vinst, och att risken för intrång är mycket liten eftersom den tekniska 
utvecklingen är låg.83 Då patent inte meddelats kan förstås inte heller tvångslicenser utfärdas i 
landet. 
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3.4.1 Resursbrist 
 
Resursbrist i stort är ett problem för u-länderna när det gäller att få kontroll över hälsofrågan. 
När det gäller läkemedel mot de värsta sjukdomarna är vissa resurser särskilt avgörande för 
tillgången. I slutänden handlar resursbristen främst om brist på pengar, alltså ren fattigdom. 
Denna tar sig dock flera uttryck. 
 
Även de u-länder som har de teknologiska förutsättningarna för egen produktion kan ha svårt 
att klara av att tillgodose den egna marknadens behov. Anledningarna till detta kan vara både 
avsaknad av know-how och svårigheter att få lönsamhet i produktionen på en liten marknad. 
Vid meddelande av tvångslicens medföljer normalt inte hjälp från patenthavaren med att 
framställa preparatet. Istället kan patenthavaren hålla inne information, i form av exempelvis 
testdata, som krävs för att få tillstånd att sälja läkemedlet84. Detta innebär att licenstagaren i 
princip måste ta fram läkemedlet på nytt, genom så kallad reverse engineering, om än med 
viss hjälp av patentbeskrivningen. Det tekniska kunnandet måste alltså vara högt. Samtidigt 
blir processen kostsam85. 
 
Korrekt distribution och användning av läkemedel kräver både fysisk infrastruktur i form av 
framkomliga transportvägar och en medicinsk infrastruktur i form av sjukvårdspersonal som 
kan ge behövlig information om läkemedlen. Denna infrastruktur saknas ofta vilket riskerar 
leda till felaktig och oregelbunden användning som i sin tur skapar resistens mot befintliga 
läkemedel.86  
 
 

3.4.2 Politiskt ledarskap, administrativ kapacitet och nationell lagstiftning 
 
Politiska ledare i vissa u-länder har visat en stark ovilja att inse vidden av problematiken. 
Ibland har åtgärder tagits i fel riktning. Uttalanden av Sydafrikas president Thabo Mbeki om 
att samband mellan HIV och AIDS saknas och att bromsmedicinerna är giftiga87 visar 
knappast på vilja att arbeta för ökad tillgång på läkemedel. Treatment Action Campaign, 
(TAC), en sydafrikansk organisation som arbetar för att fler HIV-smittade ska ha tillgång till 
behandling88, har stämt den sydafrikanska hälsoministern för att hon samarbetar med en tysk 
läkare, Matthias Rath, som menar att vitamintillskott och vitlök kan bota AIDS, såväl som 
cancer och diabetes. Raths kampanjer mot vanliga läkemedel som behandlar HIV/AIDS har 
lett till en utbredd misstro mot de mer etablerade behandlingsmetoderna.89 TAC har tidigare 
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vunnit en process mot den sydafrikanska staten då denna vägrade tillhandahålla Nevirapine90, 
en läkemedelssubstans som kan förhindra att smittan överförs från mor till barn under 
förlossning91. 
 
Förekomsten av system för patentskydd i nationell lagstiftning är relativt hög i u-länderna.92 
WTO har tillåtit övergångstider för u-länderna, gällande LDCs ända fram till 2016, under 
vilka patentskydd för läkemedel inte måste erbjudas93. Trots detta finns system för 
patentskydd i 27 av 30 de afrikanska länder som klassats som LDC. För LDCs utanför Afrika 
erbjuder tre av 18 patentskydd för läkemedel.94 Anledning till att skydd införts tidigare tros 
mestadels vara påtryckningar från OECD95. Läkemedelsindustrins argument om att bristande 
patentskydd fortfarande är orsaken till läkemedelsbristen försvagas i och med detta. Istället 
hävdas nu att för lite pengar satsas nationellt på hälsofrågor i u-länderna96. 
 
De nationella lagsystemen kan i vissa av u-länderna utgöra hinder för användning av 
tvångslicenser. Det afrikanska immaterialrättssamarbetet OAPI förbjuder användning av 
tvångslicenser om landets efterfrågan möts genom import97. I TRIPS finns ingenting som 
hindrar medlemmarna att erbjuda ett starkare skydd än TRIPS98, vilket möjliggör avsaknaden 
av bestämmelser för tvångslicenser. För att kunna utnyttja tvångslicenser skulle dessa länder 
vara tvungna att anpassa sina nationella lagstiftningar99. OAPI:s regelverk är enhetligt för alla 
medlemsländerna100, så förändringar i detta skulle få samma effekt. 
 
 

3.4.3 Förhandlingsargument 

 
Ett mer indirekt sätt att använda tvångslicenser kan vara att i en eventuell förhandling med 
patenthavaren hota med framtida ansökan om eller meddelande av tvångslicens. En 
patenthavare som ställs inför risken att förlora kontroll över sitt patent och ersättningen för 
dess användning kan kanske vara mer intresserad av en överenskommelse om vanlig licens, 
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eller ett eget utnyttjande av patentet för det ändamål licenstagaren eftersträvade.101 Hotet kan 
potentiellt även leda till mer gynnsamma villkor för en vanlig licenstagare102. 
 
För att ett hot om tvångslicens ska vara trovärdigt krävs möjlighet att göra det till 
verklighet103. Om administrativ eller teknologisk kapacitet saknas hos den som hotar lär det 
inte tas på allvar. För att åstadkomma denna trovärdighet kan ett antal länder gå samman 
enligt vad som nämnts ovan under 3.2.2. Ett av dessa länder skulle kunna tillverka för 
samtliga länders konsumtion. Även i-länder skulle kunna ingå i förhandlingskoalitionen på u-
ländernas sida och därigenom ge hotet om tvångslicens ytterligare tyngd. Detta är en 
möjlighet som framkommit efter Dohadeklarationen och implementeringsbeslutet.  
 
Denna användning av tvångslicens, som hot, användes av USA mot läkemedelsbolaget Bayer 
då den amerikanska staten sökte tillgång till läkemedlet Cipro, som anses vara mest effektivt 
mot mjältbrand (anthrax) efter de terrordåd som riktades mot landet i samband med och efter 
den 11 september 2001. För dem visade sig hotet framgångsrikt, USA fick köpa in läkemedel 
till kraftigt reducerade priser. I Kanada meddelades, strax innan USA:s hot, tvångslicens för 
tillverkning av samma läkemedel i syfte att avvärja en eventuell hälsokris till följd av 
mjältbrand.104     
 
Det är även fördelaktigt att som förhandlare ha ett verkligt alternativ om förhandlingarna inte 
resulterar i avtal. Ansökan om tvångslicens kan då bli ett naturligt nästa steg efter avslutade 
förhandlingar, alternativt kan produktion under en redan meddelad tvångslicens sättas i 
verket. Att ha ett sådant handlingsalternativ, s.k. BATNA (Best Alternative to a Negotiated 
Agreement), underlättar processen att värdera motpartens bud under förhandlingen så att 
parterna kan välja det för dem mest fördelaktiga alternativet.105  
 
 

3.4.4 Forskning på relevanta sjukdomar 

 
En ytterligare anledning till att tvångslicenser inte meddelas i större utsträckning kan vara 
brist på läkemedel som behandlar de relevanta sjukdomarna. Som exempel kan nämnas att för 
TBC har inget nytt läkemedel tagits fram sedan 70-talet106. TBC är också den vanligaste 
dödsorsaken bland HIV-smittade107.  
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Varianterna av HIV/AIDS som finns i Afrika skiljer sig från dem som finns i Västvärlden. 
Liknande gäller för malariaparasiten, av vilken det förekommer flera mutationer.108 Även på 
själva formen för läkemedlen behövs olika lösningar, rapporter om mediciner som smälter i 
länder med höga temperaturer bekräftar detta109. Det smältande läkemedlet är 
Lopinavir/ritonavir, som används då resistens mot de ursprungliga läkemedlen uppstått hos 
patienten. Ett värmebeständigt ersättningsmedel finns, men är endast tillgängligt i USA. 
Abbott Laboratories, som innehar patentet, tillåter inte export till u-länder.110 De läkemedel 
som används i i-länderna är alltså i flera fall i det närmaste verkningslösa i många u-länder.  
 
Forskningen står inför mycket kostsamma utmaningar i det att ta fram nya i u-länderna 
effektiva läkemedel. Åtgärder som syftar till att öka forskningen på relevanta sjukdomar på 
lång sikt är inte tillräckligt eftersom dagens patienter hinner dö111. 
 
 

3.4.5 Rädsla för repressalier 

 
Även andra hinder mot användandet av systemet kan finnas, exempelvis i form av olika 
handelshinder som används för att ”straffa” det land som meddelar tvångslicens. 
 
U-ländernas rädsla för repressalier grundar sig i att systemet är mycket motarbetat av flera 
starka aktörer i världshandeln, exempelvis USA. Rädsla för repressalier ses av vissa som en 
avgörande anledning till att u-länderna gick med på att tillträda TRIPS112. Många u-länder 
anser fortfarande att det finns risk för att handelshinder i form av skyddstullar, kvoter och 
dylikt ska användas mot dem om de utfärdar tvångslicenser. Denna fråga togs inte upp vid 
förhandlingarna i Doha.113  
 
 

3.4.6 Sociala faktorer 

 
Inte bara den faktiska tillgången till läkemedel viktig, även det sociala stigma som följer 
erkänd sjukdom ses som ett hinder för behandling.114 Särskilt är detta ett problem som 
omgärdar HIV/AIDS. Många vägrar att överhuvudtaget testa sig, än mindre erkänna att de är 
sjuka och ta emot behandling. 
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4. Avslutande reflektioner 
 
 
 
 

4.1 Fördel förhandling 
 
Enligt TRIPS artikel 31 för förhandlingskriteriet frångås i lägen då ett snabbt agerande är 
nödvändigt. En möjlig nackdel med detta uppstår eftersom det kanske kan vara så att 
patenthavaren ändå är den som kan tillhandahålla den bästa lösningen på situationen. Detta 
eftersom han till exempel kan ha lager av sin egen produkt eller låga marginalkostnader för 
ytterligare produktion. Om det istället är så att tvångslicenstagaren själv måste påbörja egen 
produktion och kanske även bedriva visst forskningsarbete (reverse engineering) för att få 
fram den önskade produkten. Denna process kan potentiellt vara både dyrare och mer 
tidskrävande än om läkemedlet kan tillhandahållas av patenthavaren. Möjligen kan den 
potentielle tvångslicenstagarens negativa antaganden om patenthavarens inställning till en 
affär också bidra till att förhandling inte inleds i de situationer där tvångslicens annars kan 
användas. En förutsättning är förstås att patenthavaren är intresserad av att få ut sin produkt 
på den avsedda marknaden, vilket, som diskuterats tidigare, inte alltid är fallet.  
 
 

4.2 Vem ska betala? 
 
Frågan kvarstår vem som ska betala för läkemedlen till de fattiga. Ett alternativ skulle kunna 
vara läkemedelsbolagen som genom att ta ut lägre priser i u-länderna skulle kunna minska 
sina vinster utan att för den delen gå med underskott i sin forskning. Ökade anslag till 
hälsoarbete i u-ländernas statsbudgetar är en annan föreslagen lösning. Olika 
biståndsorganisationer bidrar idag till en stor del av den sjukvård och sjukdomsprevention 
som idag bedrivs i u-länderna. Deras insats och kunnande på området behövs sannolikt även i 
framtiden. Mycket av detta arbete finansieras dock genom privata medel, det handlar till slut 
alltså om i-ländernas vilja att ge. De fattiga själva får på en del håll själva betala för sin 
behandling. 
 
 

4.3 Slutsats 
 
Som jag ser det är den främsta förklaringen till varför systemet för tvångslicenser inte 
används i större utsträckning att patenten i sig inte är det som är mest avgörande för tillgången 
till läkemedel. Att kunna åsidosätta skyddet som patenthavaren har för produkten är därför 
inte ett tillräckligt effektivt medel för att nå de fattiga med läkemedel, eftersom de flesta 
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hinder gäller sådant som behöver ske först efter meddelandet av tvångslicensen, såsom 
produktion, distribution med mera.  
 
De lång- respektive kortsiktiga verkningarna av användande av tvångslicenser ser jag som 
starkt motstridiga. Syftet med TRIPS-avtalet i sig är delvis att främja forskning och 
utveckling, vilket diskuterats i kapitel 2.4. Främjandet av forskning genom intäkter från 
patenterade produkter är framförallt något som sker på lång sikt. Samtidigt är behoven i 
många u-länder akuta. Tusentals människor dör varje dag i sjukdomar som går att behandla. 
För att åstadkomma denna behandling på kort sikt krävs kanske åtgärder som står i direkt 
konflikt med de långsiktiga målen, exempelvis tvångslicenser med mycket låg eller ingen 
ekonomisk ersättning till patenthavaren.  
 
Genom att enbart agera kortsiktigt kan följderna bli att läkemedelsbolagen inte bedriver 
forskning som leder till nya läkemedel som behandlar u-ländernas sjukdomar. Detta skulle i 
sin tur kunna leda till ytterligare läkemedelsbrist i framtiden. Ett uteslutande långsiktigt 
tänkande leder däremot sannolikt till en situation där dagens sjuka blir utan behandling och 
dör i förtid. Inget av alternativen anser jag vara att föredra. Systemet för tvångslicenser ser jag 
som ett försök att balansera dessa lång- och kortsiktiga intressen. 
 
Kanske borde den Pareto-effektiva modellen frångås helt i det här sammanhanget. Istället 
skulle man kunna ägna sig åt att tala om vilken lösning som skulle gynna flest, eller vilken 
lösning som skulle förhindra mest lidande. Då blir läkemedelsindustrins ekonomiska intressen 
mindre avgörande, men den eventuellt långsiktiga läkemedelsbristen måste fortfarande vägas 
mot den kortsiktiga. I denna avvägning tror jag att i-länderna och läkemedelsindustrin måste 
spela en avgörande roll. Kanske måste man acceptera att sänka sina ekonomiska krav något, 
så att andra kan överleva. 
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