
JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Helena Andersson

Gemensam forskning och
utveckling

-problemet med flera patenthavare

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Lennart Svensäter

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin
HT 1998



1

,QQHKnOO

��6$00$1)$771,1* �

��)g5.2571,1*$5 ��

��,1/('1,1* ��

����6\IWH ��

����'LVSRVLWLRQ ��

����0HWRG�RFK�PDWHULDO ��

��*(0(16$0�)256.1,1*�2&+�879(&./,1* ��

����,QOHGQLQJ ��

����/LFHQVHU�RFK�NQRZ�KRZ ��

��3$7(175b77 ��

����$OOPlQW ��

����6\IWH�RFK�LQQHE|UG ��

����)OHUD�UlWWLJKHWVLQQHKDYDUH ��

����9DG�JlOOHU�XWDQ�DYWDO" ��
5.4.1 Rätten att ansöka om patent 19
5.4.2 Rätten att återkalla en patentansökan 20
5.4.3 Rätten att bli erkänd som uppfinnare 20
5.4.4 Uppfinnarens användarrätt 21
5.4.5 Rätten att upplåta licens 22
5.4.6 Rätten att överlåta och pantsätta patent 22
5.4.7 Övriga rättigheter 23

��.21.855(165b77 ��

����)|UKnOODQGHW�PHOODQ�VYHQVN�UlWW�RFK�(*�UlWW ��

����$UWLNHO��� ��

����*UXSSXQGDQWDJVI|URUGQLQJDU ��

����*UXSSXQGDQWDJ�DYVHHQGH�)R8 ��
6.4.1 Syfte och tillämpningsområde 28
6.4.2 Innehåll 30
6.4.3 Det svenska gruppundantaget 33



2

����*UXSSXQGDQWDJ�DYVHHQGH�WHNQLN|YHUI|ULQJ ��
6.5.1 Tillämpningsområde 34
6.5.2 Innehåll 35
6.5.3 Det svenska gruppundantaget 38

����.RQNXUUHQVODJHQ ��
6.6.1 Bakgrund 38
6.6.2 Syfte och tillämpningsområde 39
6.6.3 Konkurrenslagens regler 40

����.RQNXUUHQVYHUNHW�RFK�GHVV�XSSJLIWHU ��
6.7.1 Konkurrensverkets allmänna råd 43

����.RQNXUUHQVYHUNHWV�SUD[LV ��
6.8.1 Telia AB 45
6.8.2 ABB 46

��6$00$1)$77$1'(�$1$/<6 ��

����6DPDUEHWH�RFK�VDPlJDQGH ��

����5lWWHQ�WLOO�UHVXOWDW ��

����5lWWHQ�WLOO�LQI|UW�NXQQDQGH ��

����5lWWHQ�WLOO�I|UElWWULQJDU ��

����3DUWHUQDV�ROLND�ELGUDJ ��

����6HNUHWHVV ��

����/LFHQVHU ��

����gYULJW ��

��$96/871,1* ��

��/,77(5$785)g57(&.1,1* ��

����/LWWHUDWXU ��

����7LGVVNULIWHU ��

����2IILFLHOOW�VYHQVNW�WU\FN�P�P� ��

���5b776)$//6)g57(&.1,1* ��

�����$YJ|UDQGHQ�L�6YHULJH ��

�����$YJ|UDQGHQ�L�(8 ��



3

�� 6DPPDQIDWWQLQJ

I dagens samhälle är det vanligt att rätten till en uppfinning eller patent delas
av flera personer. Situationen med flera rättighetshavare behandlas dock
sällan i lagstiftning eller praxis. Jag kommer att koncentrera mig på
situationen där två företag går samman för ett gemensamt forskningsmål.
Båda parter bidrar med eget tekniskt kunnande och utvecklad teknik till
projektet. Tillsammans tar de sedan fram en ny produkt eller metod, som
senare patenteras. En viss licensiering av patent eller know-how mellan
parterna kan förekomma. Mitt syfte är att utreda patent- och
konkurrensrättens regleringar inom detta område.

Patenträtten är det enda renodlade idéskyddet i Sverige. Syftet är att
patenträtten skall vara ett incitament till uppfinningar i form av ett legalt
monopol. Innehavaren av ett patent har ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja
en uppfinning (1§ PL). Den ursprungliga rätten till en uppfinning finns alltid
hos en fysisk person. Juridiska personer kan dock förvärva denna rätt.

Om en uppfinning är ett resultat av flera personers arbete skall samtliga
anges i patenthandlingarna. Situationen med flera patenthavare kan även
uppstå genom att delar av patentet överlåts. I båda fall innehas rätten
gemensamt och rättshavarna äger ideella andelar i patentet. Det finns ingen
paragraf i patentlagen eller något ställningstagande i praxis som reglerar
detta förhållande. I brist på detta måste parterna vara eniga vid alla
väsentliga dispositioner. Det har antagits att allmänna regler om samägande
är analog-iskt tillämpbara på förhållandet.

Frågan är då om kravet på enighet, i brist på avtal, skall upprätthållas i alla
situationer eller om undantag kan motiveras. Beträffande rätten att ansöka
om patent finns det skäl som talar för undantag. Enligt huvudregeln skall
samtliga innehavare av uppfinnarrätten vara eniga om att ansöka om patent.
Om en part önskar att hemlighålla uppfinningen skulle en ansökan därmed
inte kunna ske. Det är dock tveksamt om en parts intresse skall få förhindra
att patent utfärdas. Generellt vill de flesta uppfinnare ansöka om patent så
fort som möjligt. Först inlämnad ansökan äger nämligen rätt till patentskydd.
Ju längre tid som går ökar även risken att uppfinningen blir känd, vilket
förhindrar en patentansökan.

Ett rättsfall från Regeringsrätten stödjer huvudregeln avseende rätten att
återkalla en patentansökan. En gemensamt inlämnad patentansökan ansågs
inte kunna återkallas utan samtliga parters samtycke.

Enligt 8§ 4 st PL skall uppfinnarens namn anges i patentansökan, även om
ansökningen görs av någon annan. När det är fråga om flera uppfinnare skall
samtliga anges i patenthandlingarna. Rätten att bli erkänd som uppfinnare
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kan därmed utkrävas av varje enskild uppfinnare, oberoende av de övriga.
Undantag föreligger därmed.

Beträffande uppfinnarens användarrätt är frågan om en enskild innehavare
kan utnyttja patentet utan samtycke från de övriga. Innebär ett sådant
förfarande att denne gör intrång på de övriga innehavarnas rätt? Personen i
fråga använder ju patentet mot de övrigas vilja och enligt patentlagen har en
patenthavare rätt att förbjuda användning av patentet. Argumentationen
leder till rätt absurda resultat. En enskild patenthavare kan knappast
jämställas med någon som helt saknar rätt till patentet. Innehavarna skulle
vidare kunna göra sig skyldiga till intrång gentemot varandra, vilket kunde
innebära att ingen utnyttjade patentet.  Med tanke på att tredje man kan
erhålla en tvångslicens vid bristande utövning är det ingen lyckad lösning.
Patent är dessutom ingen förbrukningsvara. Vidare är patenträtten begränsad
till tjugo år, varefter patentet fritt kan utnyttjas av var och en. Enligt
samäganderättslagen, som kan tillämpas analogt, är det grundläggande att en
samägare har rätt att använda det gemensamt ägda godset. Allt detta talar för
att självständigt bruk bör tillåtas. Undantag skulle därför vara för handen.

Rätten att upplåta licens följer huvudregeln. Utifrån det faktum att varje
enskild innehavare har rätt att använda patentet kan man inte dra slutsatsen
att denne har rätt att utfärda licenser.

Innehavarna av en patenträtt bör däremot fritt kunna sälja och pantsätta sin
andel. Detta undantag från huvudregeln motiveras bl.a. av samägande-
rättslagen 2§ e contrario. Stöd kan även hämtas från upphovsrättslagen.
Beträffande förfoganden över patentet i sin helhet krävs dock enighet hos
parterna. Överlåtelse och pantsättning av patentet får anses vara en väsentlig
disposition.

Rätten att föra intrångstalan anses ligga hos varje patenthavare separat. 6§
upphovsrättslagen stödjer denna uppfattning.

Enligt samäganderättslagen kan undantag till huvudregeln om enighet göras
vid brådskande och nödvändiga åtgärder (2§). De övriga parterna skall bidra
till de kostnader som åtgärderna innebär. Analogt tillämpat skulle enskilda
patenthavare ha rätt att vidta vissa åtgärder för att bevara rätten intakt.

Patentmyndigheten skall förklara patentet upphört om patenthavaren avstår
detta skriftligen (54§ PL). Det torde krävas att samtliga innehavare avstår
för att en sådan väsentlig disposition skall kunna genomföras.

Ett samarbete inom FoU kan resultera i positiva effekter för såväl samhälle
som det samarbetande parterna. Det finns dock en risk att det gemensamma
projektet leder till konkurrensbegränsningar. I Sverige regleras konkurrensen
både av den nationella konkurrenslagen och det EG-rättsliga systemet. Den
nationella rätten får på inga villkor förhindra EG-rättens fulla genomslags-
kraft. De två regelsystemen kan enligt praxis tillämpas parallellt eftersom de
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har olika ändamål. EG-rätten avser att skydda den mellanstatliga
konkurrens-en, medan KL har till syfte att skydda den inomstatliga.

De centrala artiklarna i EG:s konkurrensrätt är artiklarna 81 och 82 (f.d. 85
och 86). Det är främst artikel 81 som är av betydelse här. För att förbudet i
artikel 81 skall vara tillämpligt krävs det att vissa kriterier är uppfyllda.
Avtalskriteriet innebär att minst två företag måste ha inlett någon form av
samordnat förfarande. Vidare måste denna samordning ha till syfte, eller
resultat, att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom EG.
Förfarandet måste även påverka handeln mellan medlemsstaterna. Alla avtal
som omfattas av förbudet är ogiltiga. Enligt artikel 81.3 kan undantag
meddelas. Undantagen kan utfärdas av kommissionen dels i enskilda fall,
dels genom gruppundantagsförordningar. Det krävs enligt praxis att
konkurrens-en mellan företag skall begränsas, och det märkbart, för att
artikel 81 skall vara tillämplig.

Avtal om forskning och utveckling anses ha ett sådant positivt inflytande att
de undantas från förbudet i artikel 81 genom ett gruppundantag. Förord-
ningen undantar avtal mellan företag vars ändamål är: gemensam forskning
och utveckling och gemensamt utnyttjande av resultaten, gemensamt
utnyttjande av resultaten där forskning och utveckling har utförts gemensamt
enligt tidigare avtal mellan samma företag eller gemensam forskning och
utveckling utan något gemensamt resultatutnyttjande (art 1). För att
undantaget skall gälla måste parterna utarbeta ett program för hur det
gemensamma utvecklingsarbetet skall genomföras (art 2). Resultatet av
samarbetet måste vidare vara tillgängligt för samtliga av avtalets parter.

Förordningen är inte tillämplig om parterna är konkurrerande tillverkare och
deras sammanlagda marknadsandel för varor som kan förbättras eller
ersättas av avtalets varor är mer än 20% av den gemensamma marknaden
eller en väsentlig del av denna. Om inte parterna konkurrerar eller om
marknads-andelen inte överstiger nämnda gräns, gäller undantaget så länge
samarbetet pågår. Vid gemensamt utnyttjande av resultaten gäller
undantaget i fem år från den tidpunkt då avtalsvarorna för första gången
släpps på den gemen-samma marknaden (art 3.1, 3.2). Giltighetstiden kan
dock förlängas. Grupp-undantagsförordningen gäller fram till 31 december
2000.

I artikel 4 anges vilka konkurrensbegränsningar som är tillåtna i avtal om
FoU. Vidare finns det en icke-uttömmande uppräkning av skyldigheter som
ofta förekommer i dessa avtal i artikel 5. De är i regel inte konkurrens-
begränsande, men undantas för det fall att de omfattas av förbudet i artikel
81. Artikel 6 anger vilka avtalsvillkor som inte får förekomma om avtalet
skall omfattas av förordningen. Det svenska gruppundantaget för avtal om
forskning och utveckling överensstämmer i princip helt med det
gemenskaps-rättsliga. En väsentlig skillnad är dock att i Sverige görs det
ingen skillnad mellan konkurrerande och icke-konkurrerande tillverkare.
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Vidare har marknadsandelsspärren om 20% uteslutits under de första fem
åren.

Gruppundantaget för avtal om tekniköverföring ersatte gruppundantagen för
patentlicensavtal och know-how-licensavtal. Förordningen omfattar rena
patentlicensavtal, know-how-licensavtal och blandade patent- och know-
how-licensavtal, där endast två företag är parter (art 1). Vidare inkluderas
avtal som innehåller anknutna bestämmelser om andra immateriella
rättigheter än patent. Dessa rättigheter måste vara anknutna till den
licensierade tekniken (art1.1, 5.1.4). Förordningen undantar också avtal där
licensgivaren inte innehar ifrågavarande patent eller know-how, men har rätt
att meddela licenser. Dessutom omfattas överlåtelseavtal om risken med
utnyttjandet är kvar hos överlåtaren. Slutligen inkluderas licensavtal där
licensgivaren eller licenstagarens rättigheter eller skyldigheter övertas av
anknutna företag (art 6.4).

Tillåtna konkurrensbegränsningar anges i artikel 1. I artikel 2 finns en
uppräkning av skyldigheter som ofta förekommer i licensavtal. De är i regel
inte konkurrensbegränsande, men undantas för det fall att de omfattas av
förbudet i artikel 81. Uppräkningen är inte uttömmande. De konkurrens-
begränsningar som inte får förekomma anges i artikel 3.  Dessa villkor kan
endast tillåtas genom ett individuellt beslut av kommissionen.

Den svenska förordningen om tekniköverföringsavtal är i princip identisk
med den EG-rättsliga förordningen. De förändringar som gjorts är främst
hänförliga till nationella villkor.

Den svenska konkurrenslagen började gälla den 1 juli 1993. Förebilden för
den nya lagen är EG:s konkurrensrätt, därför infördes, den för Sverige nya,
förbudsprincipen. Principen innebär att alla konkurrensbegränsningar är
förbjudna, såvida inte undantag har utfärdats.

Konkurrenslagen är i princip generellt tillämplig. Detta innebär att den
omfattar konkurrensbegränsningar inom hela näringslivet. Konkurrens-
begränsningen får dock endast ha effekt inom den svenska marknaden p g a
den gränsdragning som finns mellan nationell och gemenskapsrättslig
konkurrensrätt. För att KL skall vara tillämplig krävs att ett eller flera
företag har vidtagit ett förbjudet beteende. Med ”företag” avses en fysisk
eller juridisk person som driver ekonomisk eller kommersiell verksamhet,
oavsett om den är vinstinriktad eller ej.

De inledande paragraferna definierar lagens syfte och tillämpningsområde
samt vissa centrala begrepp. De mest betydelsefulla materiella reglerna i
lagen är 6, 19 och 34§§. Det är främst 6§ som är av intresse här. Paragrafen
förbjuder konkurrensbegränsande avtal, beslut och samordnade förfaranden.
Detta rekvisit kräver att minst två parter är delaktiga. Avtalets syfte eller
resultat måste vara konkurrensbegränsande. Begränsningen av konkurrensen
måste vara märkbar. Slutligen måste begränsningen påverka den svenska
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marknaden. Förbudet i 6§ gäller direkt och innebär att avtalet eller villkoren
är ogiltiga. Liksom inom den gemenskapsrättsliga konkurrensrätten kan
undantag meddelas, såväl individuella som gruppundantag.

Konkurrensverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för konkurrens-
rättsliga frågor. Verket beslutar bl.a. om individuella undantag från förbudet
i 6§ (8§) och icke-ingripandebesked (20§). Vidare utfärdar KKV föreskrifter
om utformningen av anmälningar och allmänna råd. Dessa råd har till
uppgift att klargöra verkets bedömningar och är inte bindande. Verket torde
dock följa dem i sin rättstillämpning. I KKVFS 1993:7 p 2.6 behandlas avtal
som avser gemensam forskning och utveckling. Syftet med rådet är att
företagen skall kunna göra en egen bedömning av om deras avtal omfattas
av 6§ KL och därmed minska KKV arbetsbörda.

Hur skall då parterna hantera sitt samarbete och samägande utifrån de
berörda regleringarna? I brist på avtal måste flera patenthavare vara eniga
om alla väsentliga dispositioner rörande patenträtten. En idé är att parterna
bildar ett nytt gemensamt bolag där forskningssamarbetet bedrivs. Detta
bolag för-värvar rätten till uppfinningen av de anställda. Det gemensamt
ägda bolaget blir därmed ägare till de aktuella produkterna eller metoderna.
Parterna kan därefter förvärva nyttjanderätt av bolaget. Den part som inte
vill eller kan bidra lika mycket som motparten kan erhålla en mindre andel i
bolaget.

Den gemensamma organisationen får dock inte hindra, begränsa eller
snedvrida konkurrensen (art 81 RomF, 6§ KL). Avtalet får heller inte
begränsa parternas rätt att själva besluta hur resultaten skall användas
(KKVFS 1993:7 p 2.6). Parterna bör även beakta lagstiftningen om joint
ventures. Förordningarna om avtal inom forskning och utveckling och
tekniköverföringsavtal torde vara tillämpliga på det gemensamma bolaget.

En viktig del i parternas samarbete som bör regleras är rätten till resultat.
Enligt artikel 2 i gruppundantaget om forsknings- och utvecklingsavtal
måste samarbetets resultat vara tillgängligt för samtliga avtalsparter för att
undan-taget skall gälla. När avtalet endast avser gemensam forskning och
utveck-ling, inte gemensam utnyttjande skall varje part självständigt kunna
utnyttja resultaten samt redan existerande tekniskt kunnande som krävs för
detta (art 2.c). Förordningen reglerar även vilka skyldigheter parterna kan
ålägga varandra avseende rätten till resultat. Enligt KKVFS 1993:7 p 2.6
kan en begränsning av konkurrensen föreligga om avtalet styr hur resultaten
av den gemensamma forskningen skall användas. Det är dock tillåtet att
tillgången till resultaten får bestämmas utifrån parts bidrag till projektet.
Proportionen mellan bidrag och resultattillgång måste upprätthållas.

I det gemensamma projektet för oftast båda parter med sig tidigare förvärvat
kunnande. Skall båda parter fritt dela med sig av detta och vilken rätt har
respektive part till denna kunskap efter projektets avslutande? Som nämnts
ovan kräver gruppundantaget om avtal inom forskning och utveckling att



8

varje part skall kunna använda sig av resultaten samt redan existerande
tekniskt kunnande som är nödvändigt för detta. Om parterna vill att avtalet
skall omfattas av förordningen måste de uppfylla detta krav. Parterna kan
avtala om skyldighet att meddela nödvändigt tekniskt kunnande. Parterna
kan dock åläggas att inte använda det för andra syften än det gemensamma
projektet eller utnyttjandet av resultaten från detta. Dessutom kan parterna
åläggas tystnadsplikt (art 5.1.a,b,d).

Hur skall deltagarna hantera eventuella förbättringar av forskningens
resultat? Skall motparten ha rätt att ta del av dem eller är de förbehållna den
part som utvecklat dem? Det finns inga regleringar som kräver att parterna
förfar på ett visst sätt beträffande förbättringar. De ovan berörda grupp-
undantagen accepterar dock klausuler som ålägger parterna att meddela
antingen vunna erfarenheter eller licenser på detta.

Parternas varierande intresse eller nytta av forskningen kan föranleda
skillnader i deras bidrag till projektet. Deltagarna bör komma överens om
storleken på sina respektive bidrag samt vad de eventuella skillnaderna skall
innebära för projektet. Som nämnts ovan kan skillnader i bidrag berättiga en
begränsad resultattillgång (KKVFS 1993:7 p 2.6).

En viktig fråga är huruvida sekretess skall föreligga. En viss sekretess
mellan avtalsparter anses följa av allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt
grupp-undantaget om forsknings- och utvecklingsavtal kan parterna ålägga
varandra tystnadsplikt rörande know-how som erhållits eller utvecklats
gemensamt inom programmet (art 5.1.d). Motsvarande regel finns i förord-
ningen om tekniköverföringsavtal (art 2.1.1). Ett visst skydd för
konfidentiell information kan även erhållas genom 6§ FHL. Paragrafen
stadgar ett skade-ståndsansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare, som han i
förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse

De samarbetande parterna bör även reglera hur licensiering mellan parterna
skall gå till samt om, och i så fall hur, licenser till tredje man skall få
utfärdas. Har parterna meddelat licens på teknik eller kunskap till varandra,
eller till tredje man, skall de även reglera huruvida licenstagaren får ge
underlicenser respektive överlåtelser

Parterna bör vara noggranna med att specificera avtalets objekt. Det utgörs
vanligen av den gemensamma forskningen, men kan även omfatta teknik
eller know-how. Ytterligare ett råd är att parterna utarbetar definitioner på
eventuellt svårtolkade begrepp. Det är viktigt att parterna menar samma sak
när de diskuterar t ex grundforskning.

Inom den gemensamma forskningen är det inte ovanligt att flera länders
lagstiftning är aktuell. Aktualiseras mer än ett lands lag bör parterna även
avtala om lagval och därmed beakta de olika ländernas inställning till
samarbetet och dess resultat.
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a.a. anfört arbete
Ds Departementsserien
ECR European Court Reports
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen
EG Europeiska gemenskapen (-erna)
EGT Europeiska gemenskapernas tidning (Official Journal)
EPC European Patent Convention/Europeiska Patentkonventionen
EPO European Office/Europeiska patentverket, München
FHL lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Fm Regeringens förordningsmotiv
FoU Forskning och utveckling
JV joint venture
KKVFS Konkurrensverkets författningssamling
KL konkurrenslagen
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. 1
NU Nordisk Utredningsserie
PCT Patent Cooperation Treaty
PL patentlag ((1967:837)
prop. Proposition
RomF Romfördraget
RÅ Regeringsrättens Årsbok
SFS Svensk Författningssamling
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk Juristtidning
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Idag är de inte ovanligt att företag slår ihop sina resurser och bedriver
gemensam forskning och utveckling. Resultatet av projektet, t.ex. en
uppfinning eller ett patent, kan då innehas gemensamt. Varken inom
lagstiftning eller praxis finns det några förhållningsregler för hur situationen
med flera innehavare skall regleras. De problem som härmed uppstår kan
oftast lösas med hjälp av avtal. Hur skall samarbetet hanteras? Vilken rätt
har parterna till det som förts in i projektet? Vilken rätt har de till resultaten
av den gemensamma forskningen? Vem skall få ta del av utvecklingar och
förbättringar och under vilka villkor? I brist på avtalsreglering måste
parterna i princip vara eniga avseende alla väsentliga dispositioner.

Det finns dessutom andra rättsliga regleringar att ta hänsyn till. Det är
framförallt konkurrensrätten som inverkar på avtalens utformning. Ett
samarbete mellan flera parter inom FoU kan begränsa och kontrollera
konkurrensen och kan därför vara förbjudet. I ett större perspektiv måste
parterna även ta hänsyn till EG:s konkurrensrätt.

���� 6\IWH

Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan flera innehavare av
patent- eller uppfinnarrätt. I denna utredning har gemensam forskning och
utveckling och regleringarna av denna en stor betydelse. Uppsatsen
avgränsas till att främst behandla situationen där två företag går samman och
gemensamt forskar fram ett alster eller en metod som senare kan patenteras.
Ytterligare en begränsning är att endast gemensamt innehav av patent
behandlas. Gemensamt innehav kan naturligtvis även uppstå inom andra
immateriella rättigheter, men dessa behandlas således inte här. Vidare har
jag inte utrett de bolagsrättsliga aspekter som förekommer i uppsatsen.

Jag avser att utreda vad som gäller för denna situation inom patenträtten och
vilka konsekvenser som detta leder till. Vidare utreds konkurrensrätten, dels
i syfte att ge en rättslig bakgrund till rättsområdet, dels att visa på vilken
effekt konkurrensrätten har på parternas förhållande. Uppsatsen har inte för
avsikt att vara heltäckande på området. Ändamålet är att ge en bild av de
största områdena som berör flera patenthavare och deras gemensamma
forskning och utveckling. Mitt syfte är även att sammanställa de viktigaste
frågorna för parterna i deras samarbete samt vilka regleringar som styr dessa
frågor.
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���� 'LVSRVLWLRQ

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om gemensam forskning och utveckling,
där begreppet förklaras och utvecklas. Avsnittet behandlar även begreppen
licens och know-how. Vidare beskriv patenträttens allmänna innehåll, syfte
och tillämpningsområde. Avsnitten skall bilda en juridisk bakgrund till
frågeställningarna och det följande avsnittet om flera rättighetshavare.
Därefter utreds hur flera ägare till ett patent skall förfara i brist på avtal.

Konkurrensrätten behandlas därefter, både ur ett gemenskapsrättsligt och
nationellt perspektiv. Tyngdpunkten har lagts på det EG-rättsliga området. I
avsnitten utreds såväl förhållandet mellan svensk och EG-rätt som de
aktuella regleringarna. Jag behandlar även konkurrensverket och dess
uppgifter och praxis.

En sammanfattande analys följer sedan. Detta avsnitt skall ge en bild av vad
parterna bör och kan avtala om mot bakgrund av de regleringar som tidigare
utretts.

���� 0HWRG�RFK�PDWHULDO

Uppsatsen utgår ifrån en sedvanlig juridisk metod, vilken kännetecknas av
ett försök att fastställa vad som är gällande rätt på ett teleologiskt sätt.

Materialet utgörs främst av förarbeten, författningar och doktrin. Praxis har
använts i begränsad omfattning. Uppsatsen omfattar både nationell rätt och
EG-rätt. Bruuns artikel avseende Joint inventors/Joint Patentees har varit till
stor hjälp, på ett område där materialet är mycket sparsmakat.
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�� *HPHQVDP�IRUVNQLQJ�RFK
XWYHFNOLQJ

���� ,QOHGQLQJ

I dagens samhälle är det vanligt att rätten till en uppfinning eller patent delas
av flera personer. Det kan vara ett samarbete där flera oberoende parter har
deltagit till alstrets eller metodens framställande. Samarbetet kan t.ex. ske
inom ett företags forskningsavdelning eller vara ett projekt för två eller flera
företag. Ytterligare ett typexempel är att uppfinnaren antingen har överfört
en abstrakt del av patentet till en annan person, fysisk eller juridisk, eller att
en överlåtelse till flera parter har skett. Slutresultatet blir att flera personer
innehar patentet gemensamt.1

När flera företag går samman innebär det dels att större resurser finns att
tillgå, dels att onödigt resurskrävande dubbelarbete undviks. Förutsätt-
ningarna maximeras, till nytta för både teknisk och ekonomisk utveckling.
Detta gynnar även konsumentkollektivet, under förutsättning att konkurr-
ensen hålls effektiv och sund.2

Oavsett vilket av de ovanstående scenarier som står i fokus uppstår vissa
problem. Situationen med flera rättighetshavare regleras sällan i lagstiftning
eller praxis. När en uppfinning har tillkommit inom ett företags forsknings-
avdelning eller i övrigt av en arbetstagare finns det dock regler i lag
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.�Där stadgas hur
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare skall regleras när
arbetstagaren har framställt en uppfinning. Utgångspunkten är att
arbetstagaren har rätt till sina egna uppfinningar (2§).  Lagen ger dock
arbetsgivaren rätt till uppfinningen i vissa situationer. Omfattningen av
denna rätt beror på arbetstagarens arbetsuppgifter och uppfinningens
anknytning till arbetsgivarens verksamhet. Har uppfinningen tillkommit som
ett led i arbetstagarens tjänst och faller inom företagets verksamhetsområde,
är arbetsgivaren berättigad till att få rätten överförd på sig, helt eller delvis
(3§ 1 st). När arbetstagarens uppfinning faller inom företagets verksamhet
och har tillkommit i anställningen, men LQWH ingår i arbetstagarens
arbetsuppgifter, har arbetsgivaren rätt till en enkel licens (3§ 2 st). Vidare
gäller beträffande arbetstagares uppfinningar som omfattas av arbetsgivarens
verksamhet, men som�LQWH tillkommit i samband med tjänsten, att
arbetsgivaren är berättigad till en option (3§ 3 st). Skulle arbetsgivaren

                                                
1 Bruun, N., Joint Inventors/Joint Patentees, NIR 1993 s 590.
2 Se ingressen till kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984
om tillämpningen av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och
utveckling.
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överta rätten till uppfinningen har arbetstagaren rätt till skälig ersättning
(6§).3

Jag kommer att koncentrera mig på situationen där två företag går samman
för ett gemensamt forskningsmål. Bägge parter bidrar med visst eget
tekniskt kunnande och utvecklad teknik till  projektet. Tillsammans tar de
sedan fram en ny produkt eller metod, som senare patenteras. Parternas
bidrag till projektets kostnader kan variera. En viss licensiering av patent
eller know-how mellan deltagarna i forskningen kan förekomma. Det kan
t.o.m. vara nödvändigt för att samarbetet skall kunna fungera.

���� /LFHQVHU�RFK�NQRZ�KRZ

Det kan vara på sin plats för förståelsen av uppsatsen att begreppen licens
och know-how förklaras översiktligt. En licens är ett avtal där någon tillåts
att utnyttja någon annans rättighet eller kunskap.4 Avtalets innehåll och
omfattning kan variera beroende på vilken typ av licensavtal det är fråga om.
Det finns ett antal olika typer av licensavtal, t ex patent-, know-how-,
varumärkes- och tillverkningslicenser.

Licensavtalet är inte formbundet, men av praktiska skäl är det ofta skriftligt.
Det finns två varianter av licensavtalet. Den enkla licensen innebär att
licenstagaren har fått rätt att utnyttja objektet. Det är dock ingen ensamrätt,
utan licensgivaren kan själv utnyttja objektet eller upplåta licens till andra.
En exklusiv licens däremot innebär att licenstagaren ensam har nyttjanderätt
till avtalsobjektet. Licensgivaren har avsagt sig rätten att meddela licens till
andra. Eventuellt har licensgivaren även gett upp sin egen nyttjanderätt. In
dubio presumeras licensen vara enkel.5 Licensen kan vara begränsad i tid,
område och användningssätt.

Know-how är ett svårdefinierat begrepp. Know-how kan översättas till
kunskap, men det är inte vilken kunskap som helst som åsyftas. När t.ex. en
uppfinning tar form erhåller uppfinnaren en mängd information om det bästa
sättet att framställa produkten. Denna information har framkommit genom
dennes praktiska erfarenheter och forskning m.m. Den som har tillgång till
denna kunskap har en fördel framför andra, genom att den effektiviserar
eller förenklar produktionen. Kunskap som bidrar till att processer kan
utföras eller utföras bättre och som erhållits genom ”trial and error” kallas
för know-how.6 Know-how åsyftar dock inte endast tekniskt kunnande.
Denna typ av kunskap kan även finnas inom andra områden bl a ekonomi.

                                                
3 Se 6§ 2 st beträffande den situation som regleras i 3§ 1 st.
4 Karnell, G., Inledning till den internationella licensavtalsrätten, 1985, s 12.
5 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997, s 386.
6 Karnell, G., a.a., s 32.
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När en licenstagare erhåller t.ex. en patentlicens, krävs det ofta att denne
även har tillgång till licensgivarens know-how för att licensen skall kunna
utnyttjas på bästa sätt och licenstagaren uppnå kommersiell framgång. Av
den anledningen knyts ofta ett know-how-licensavtal till avtalet om patent-
licens. Licenstagaren betalar för den tidsvinst som han åstadkommer genom
att utnyttja den kunskap som licensgivaren tidigare förvärvat.7 Licensgivaren
skall därför vara försiktig med sitt know-how. Skulle hans kunskap bli
allmänt känd förlorar denne sin egen konkurrensfördel samt en lönande
inkomstkälla.

                                                
7 Levin, M., Nordell, P,J., Handel med immaterialrätt, 1996, 71f.
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�� 3DWHQWUlWW

Följande avsnitt behandlar patenträtten översiktligt för att tillhandahålla
vissa grundläggande fakta för läsaren. Någon ingående behandling av
patenträtten görs inte. Först avhandlas mer allmänna drag hos patenträtten,
för att följas av lagens syfte och tillämpningsområde. Därefter tar jag upp
problemet med flera rättighetsinnehavare, vilket är ett av huvudproblemen i
uppsatsen. Avsnittet är tänkt att upplysa om nuvarande rättsläge och tjäna
som bak-grund till det avslutande avsnittet om vad som gäller när parterna
inte reglerar sitt gemensamma innehav genom avtal.

���� $OOPlQW

Patenträtt är det enda renodlade idéskyddet i Sverige och hör under
immaterialrättens område. Syftet med lagstiftningen är att genom en legal
ensamrätt främja teknisk och ekonomisk utveckling. Ensamrätten är en form
av investeringsskydd och skall utgöra ett incitament för uppfinnare.

Patentlagen (1967:837), PL, är resultatet av ett nordiskt lagsamarbete, men
även internationella åtaganden, som PCT och EPC, har haft inflytande över
lagens utformning och innehåll. Det finns därför tre olika sätt att erhålla
patent med giltighet i Sverige. För det första kan patent nås genom en
svensk, nationell patentansökan, och för det andra kan ett giltigt patent
beviljas av EPO utifrån en europeisk patentansökan. Det tredje och sista
sättet är att ansöka om ett internationellt patent via PCT.8 Alla tre vägarna
får i princip samma materiella resultat, ett patent som är giltigt i Sverige och
regleras av svensk lag.

I Sverige har i rättspraxis slagits fast att domstolarna skall tillämpa en
fördragskonform tolkning.9 Detta innebär att EPO:s praxis är normgivande
även i Sverige. På grund av den internationella betydelsen av patent
förekommer även viss lagtolkning utifrån den aktuella internationella
patenttraditionen. Praxis från domstolarna och de administrativa
myndigheterna är också av stor betydelse.10

Själva förfarandet för att erhålla patent är komplicerat, men samtidigt
mycket viktigt. Det ställs höga krav på ansökan och dess innehåll p.g.a. dess
betydelse för patenträttens omfång och vid bedömning av intrång (se 8 och
39§§ PL). Innan beslut om patent meddelas sker en mycket ingående
förprövning.11

                                                
8 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997,s 181-189.
9 RÅ 1990 ref 84, NIR 1990 s 486, Talsignal.
10 Koktvedgaard, M., Levin, M., a.a., s 176f.
11 Se vidare Koktvedgaard, M., Levin, M., a.a., s 178f.
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���� 6\IWH�RFK�LQQHE|UG

Som jag nämnt tidigare har patenträtten till syfte att vara ett stöd och
incitament till uppfinnarna i form av ett legalt monopol. Genom att
uppfinnarna erhåller en ensamrätt, under en begränsad tid, uppmuntras
investeringar och därmed främjas både teknisk och ekonomisk utveckling.
Patenträtten är territoriellt begränsad. Ett svenskt patent är således bara
giltigt i Sverige. Vill innehavaren att patenträtten skall gälla även i andra
länder måste en patentansökan ske även där. Genom de internationella och
europeiska patentansökningarna kan flera länder designeras i ansökan.12

Patent innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning (1§ PL),
under tjugo år (40§ PL). Innehavaren av rätten är den som gjort en
uppfinning eller den till vilken rätten övergått (1§ 1st PL). Den ursprungliga
rätten till en uppfinning finns alltid hos en fysisk person. Juridiska personer
kan dock förvärva rätten och därefter både söka och erhålla patenträtt. Patent
kan således överlåtas genom avtal. Dessa avtal regleras utifrån allmänna
avtalsrättsliga regler.13

Patenthavarens ensamrätt kan utläsas ur 3§. Genom en negativ formulering
uppräknas de beteenden som är förbehållna patenthavaren, t.ex. tillverkning,
försäljning och användning. För att andra skall kunna utnyttja patentet krävs
tillstånd från rättsinnehavaren, oftast i form av en licens.14 Ensamrätten
innebär alltså att patenthavaren dels har en rätt att själv nyttja patentet, dels
en rätt att förbjuda respektive tillåta andra att använda det. Patentets
omfattning utgår ifrån patentansökans innehåll. Skyddsomfånget bestäms
utifrån patentkraven (39§ PL). Med patentkrav åsyftas en bestämd uppgift
om vad som söks skyddas med patentet (8§ 2 st PL).

Vad kan då patenteras? För det första krävs det att det är fråga om en
uppfinning. Begreppet uppfinning definieras inte i lagen, men i 1§ 2-3 st PL
anges ett antal företeelser som inte anses utgöra en uppfinning. För att kunna
patenteras måste uppfinningen kunna tillgodogöras industriellt. I detta
rekvisit ligger att uppfinningen skall vara reproducerbar, ha teknisk effekt
och vara av teknisk karaktär. Reproducerbarhet innebär att uppfinningen
skall nå avsett resultat vid varje användningstillfälle. Teknisk effekt kräver
att uppfinningen är en lösning på ett tekniskt problem. Vidare skall en
fackman hålla det för sannolikt att uppfinningen når avsedd effekt. Kravet
på teknisk karaktär betyder att endast nyheter som är praktiskt användbara
inom teknikens område skall kunna patenteras.15

                                                
12 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997, s 185-189, 233.
13 Jacobsson, M., Tersmeden, E., Törnroth, L., Patentlagstiftningen - en kommentar, 1980, s
42.
14 Se avsnitt 5.1.
15 Bernitz, U., Karnell, G., Pehrson, L., Sandgren, C., Immaterialrätt, 1993, s 83.
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Det krävs även att två patenterbarhetskriterier är uppfyllda (2§ PL).
Uppfinningen måste vara ny. Detta nyhetskrav är strängt och innebär att
objektiv och absolut nyhet måste föreligga.16 Det andra kriteriet innebär att
uppfinningen måste uppnå en sk. uppfinningshöjd. Uppfinningen måste
därmed väsentligen skilja sig från vad som blivit känt före dagen för
patentansökan. Bedömningen av uppfinningshöjden skall vara så objektiv
som möjligt.17

���� )OHUD�UlWWLJKHWVLQQHKDYDUH

En uppfinning kan mycket väl vara ett resultat av flera personers
ansträngningar. Samtliga uppfinnare skall då anges i patenthandlingarna.
Situationen med flera patenthavare kan även uppstå genom att delar av
patentet har överlåtits. I bägge dessa fall innehas patenträtten gemensamt.
Rättshavarna äger då ideella andelar i patentet. Skulle patentet bestå av två
eller flera uppfinningar som kan avgränsas och bestämmas kan patentet
fördelas så att vardera part åtnjuter beslutanderätt över varsin urskiljbar
del.18 Det finns ingen paragraf i patentlagen som reglerar förhållandet med
flera rättighetsinnehavare. 19 Det finns heller inget ställningstagande i
praxis.20

I brist på lagreglering och avtal måste parterna vara eniga beträffande alla
väsentliga dispositioner avseende patentets nyttjande. Det har antagits att
allmänna regler om samägande är tillämpliga på förhållandet. Samägande-
rättslagen är visserligen inte tillämplig på immateriella rättigheter, men torde
kunna tillämpas analogt.21 Problemet berördes under tillkomsten av
patentlagen. Kommittén överlämnade problemet till domstolarna. De ansåg
att det var upp till rätten att avgöra fördelningen av rättigheterna. Inte heller
samäganderättsfrågan utreddes. Kommittén var av åsikten att problemet
skulle behandlas i samband med samäganderättsfrågor i allmänhet.22

Upphovsrättslagen (1960:729) däremot uttalar klart att vid samarbete mellan
flera upphovsmän, där deras insatser inte kan urskiljas som självständiga
delar, skall parterna ha gemensam rätt till verket (6§). Samtliga ingående
parter kan dock självständigt beivra intrång. I övrigt är dock samägande

                                                
16 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997, s 219.
17 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997, s 224f.
18 NU 1963:6, s 17.
19 Koktvedgaard, M., Levin, M., a.a., s 228.
20 Bruun, N., Joint Inventors/Joint Patentees, NIR 1993 s 590.
21 Jacobsson, M., Tersmeden, E., Törnroth, L., Patentlagstiftningen - en kommentar, 1980, s
44, samt not 44. Se även Patentlagstiftningskommitténs betänkande VI, 1919, s 387, där
kommittén föreslog att samäganderättslagen skulle vara tillämplig på situationen med flera
patenthavare.
22 NU 1963:6, s 17f.
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mellan upphovsmän lika problematiskt som mellan patenthavare. Upphovs-
rättslagen reglerar ingenting om dispostionsrätten eller samägandet i  övrigt.
I förarbetena uttalas att det krävs enighet beträffande förfoganden över
verket. Varje upphovsman kan dock ensam disponera över sin andel. Denne
kan således överlåta sin andel av verket utan att behöva inhämta tillstånd
från de övriga innehavarna.23 Upphovsrätt och patent skiljer sig dock på
flera olika punkter trots att de båda är immateriella rättigheter. Det
förhållande som råder mellan en upphovsman och hans verk upphör inte att
gälla även om en överlåtelse sker. Patent kan dock överlåtas och utnyttjas
relativt oberoende av uppfinnaren. Patent och upphovsrätt bör därför utredas
separat. I detta arbete lämnas upphovsrätten därhän.

Klart är dock att detta är ett problem. Det bästa sättet för parterna är att
klargöra sitt inbördes förhållande genom avtal. I brist på detta måste
parterna, som nämnts ovan, uppnå enighet inför varje förfogande, vilket kan
leda till stora problem. I nästa avsnitt utreds vidare vad som gäller mellan
parterna i brist på avtal.

���� 9DG�JlOOHU�XWDQ�DYWDO"

Som jag nämnt ovan saknas regleringar för det förhållande att flera personer
har gemensam rätt till ett patent. Det är dessutom vanligt att samarbete sker
mellan företag inom området för forskning och utveckling. Situationen torde
därför uppkomma relativt frekvent. Det har antagits att förfoganden över det
gemensamma patentet kräver enighet av samtliga parter. Detta skapar
problem som måste lösas. Nedan skall jag försöka utreda vilka rättigheter
och skyldigheter parterna har i brist på avtal. Huvudregeln är enighet. Frågan
är om detta skall upprätthållas i alla situationer eller om det kan vara
motiverat med undantag.24

������ 5lWWHQ�DWW�DQV|ND�RP�SDWHQW

Enligt huvudregeln skall samtliga innehavare av uppfinnarrätten vara eniga
om att ansöka om patent. Generellt sett vill de flesta uppfinnare ansöka om
patent snarast möjligt. Enligt first-to-file-principen äger först inlämnad
ansökan rätt till patentskydd.25 Ju längre tid som förflyter ökar även risken
för att uppfinningen blir känd, vilket gör att nyhetskriteriet inte kan
uppfyllas (se avsnitt 6.2). Det är därför väsentligt att ansökan inlämnas så
snart den är fullständig. Att argumentera för ett undantag från huvudregeln
är därmed inte orimligt. En enskild parts patentansökan skyddar
uppfinningen och torde därför ligga i de övriga innehavarnas intresse.

                                                
23 SOU 1956:25, s 143.
24 Avsnittet bygger främst på Bruun, N., Joint Inventors/Joint Patentees, NIR 1993 s 590.
25 Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 1997, s 222.
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Det kan dock finnas situationer där en av parterna önskar att hålla
uppfinningen hemlig. Enligt grundregeln skall ju enighet föreligga, vilket
skulle innebära att en ansökan inte kunde ske. Det är dock tveksamt om en
parts intresse skall få förhindra ett patent i det här fallet.  De regleringar som
berör området verkar stödja ett undantag. Enligt 52§ 2st PL kan t.ex. inte ett
patent ogiltigförklaras av den anledningen att den som fått patentet endast
hade rätt till en viss andel i det. Dessutom stadgas det i lag (1949:345) om
rätten till arbetstagares uppfinningar att en arbetstagare kan ansöka om
patent även om arbetsgivaren skall, med stöd av lagen, överta uppfinnings-
rätten (5§ 2st). Det är således helt upp till arbetstagaren om han vill ansöka
om patent eller inte.

Ytterligare ett argument är att om uppfinningen blir offentlig innebär det
nackdelar för samtliga parter. Patent kan därmed inte sökas, vilket troligen
leder till stora finansiella förluster. Dessutom har hemligheten gått förlorad,
till nackdel för den part som önskade förhindra detta. Frågan är därför om
huvudregeln verkligen bör upprätthållas avseende rätten att ansöka om
patent. Min åsikt är att undantag bör gälla i denna situation.

������ 5lWWHQ�DWW�nWHUNDOOD�HQ�SDWHQWDQV|NDQ

Med stöd av ett rättsfall från Regeringsrätten26 kan det hävdas att
huvudregeln bör följas avseende rätten att återkalla en patentansökan.
Omständigheterna i fallet var följande. Två parter, en fysisk person, A, och
en juridisk person, B, ansökte gemensamt om patent. A ville sedan, för sin
del, återkalla ansökningen. B ansåg att återkallelsen skett utan dess vetskap
och samtycke. Eftersom ansökan gjordes av båda parter i förening kunde
inte A återta ansökan utan B:s samtycke. Därför ansåg domstolen att patent
skulle meddelas.

Enligt det ovanstående resonemanget, i avsnittet om rätten att ansöka om
patent, vore det inte följdriktigt att en persons intresse skulle förhindra att
patent ansöktes och beviljades. Rättsfallet och huvudregeln leder här till
samma resultat, d.v.s. att en innehavares intresse inte förhindrar att patent
meddelas. Detta talar ytterligare för att undantaget beträffande rätten att
ansöka om patent är berättigat. Å andra sidan innebär rättsfallet att part kan
bli tvingade till att upprätthålla en patentansökan mot sin vilja. Innehavarna
till en gemensam uppfinning måste dock vara medvetna om enighetsregeln
och att denna inte alltid verkar till ens fördel.

������ 5lWWHQ�DWW�EOL�HUNlQG�VRP�XSSILQQDUH

Enligt 8§ 4st PL skall uppfinnarens namn anges i patentansökan, även om
ansökningen görs av annan än denne. Uppfinnarens namn skall även framgå
av patentbrevet (21§ PL). När det är fråga om flera uppfinnare skall samtliga

                                                
26 RÅ 1934:158.
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anges i patenthandlingarna. Varje enskild uppfinnare har därmed rätt att bli
erkänd som sådan. Rätten att bli erkänd som uppfinnare kan därför utkrävas
av varje uppfinnare för sig, oberoende av de övriga. Undantag föreligger
således.

������ 8SSILQQDUHQV�DQYlQGDUUlWW

Patenträtt är som sagt en legal ensamrätt. Detta innebär att innehavaren kan
välja mellan att själv utnyttja patentet eller tillåta respektive förbjuda tredje
man att göra det. Patenträtten skall vara en pådrivande faktor som driver
utvecklingen framåt. Ensamrätten stimulerar investeringar inom forskning
och utveckling genom att den ökar chanserna till avkastning. För att nå de
positiva effekter som eftersträvas krävs det att patentet tas i bruk. Stora
belopp har satsats för att dels ta fram uppfinningen, dels uppnå patentskydd.
Det vore ett slöseri med resurser om patentet inte kom till användning.
Utgångspunkten är att patent skall användas.

Frågan är då om en enskild innehavare kan utnyttja patentet utan samtycke
från de övriga. Innebär ett sådant förfarande att denne gör intrång på övriga
innehavares rätt? Någon använder ju patentet mot en innehavares vilja.
Enligt patentlagen har en patenthavare rätt att förbjuda användning av
patent. Bruun anser att det vore att driva resonemanget väl långt. En
gemensam innehavare kan knappast jämställas med någon som helt saknar
rätt till patentet. Argumentationen skulle dessutom kunna leda till ganska
absurda resultat. Innehavarna till ett gemensamt patent skulle kunna göra sig
skyldiga till intrång gentemot varandra, vilket i slutändan kunde innebära att
ingen utövade uppfinningen. Med tanke på att tredje man kan erhålla
tvångslicens vid bristande utövning av patent (45§ PL) är det ingen lösning
som skall förespråkas. Ett undantag från huvudregeln skulle därmed kunna
vara för handen.

Patent är vidare ingen förbrukningsvara, som är begränsad till ett visst antal
utnyttjanden. Flera parter kan använda sig av patentet med kommersiell
framgång. Det bör också påpekas att patenträtten är begränsad till tjugo år,
varefter patentet fritt kan utnyttjas av var och en. Patenthavarna bör därför
disponera rätten på bästa sätt under denna tid för att maximera möjligheterna
till finansiell framgång. Detta talar för att självständigt bruk bör tillåtas.

Samäganderättslagen erbjuder också stöd till denna uppfattning, även om
den endast kan vara analogt tillämplig. Det är grundläggande att en
samägare har rätt att använda det gemensamt ägda godset.

Det självständiga bruket kan dock ge upphov till rättigheter och skyldigheter
mellan parterna. Har en av dem utnyttjat patentet med ekonomiska fördelar
som följd, bör de övriga innehavarna kompenseras utifrån sina ideella
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andelar.27 Det kan även finnas annan lagstiftning som begränsar rätten till
självständigt bruk. Ett exempel är lagen om rätt till arbetstagares
uppfinningar (3§).

Skulle inte de gemensamma uppfinnarna komma överens kan principerna i
samäganderättslagen tillämpas analogt. Möjligheten finns att förordna en
god man (3§).

������ 5lWWHQ�DWW�XSSOnWD�OLFHQV

Det är tveksamt om en av parterna, utifrån regeln att varje enskild
innehavare har rätt att använda patentet, kan utfärda licens. Huvudregeln är
ändå att parterna skall disponera över patentet gemensamt. Bruun jämför en
delägares självständiga bruk med ett innehav av en enkel licens. Den som
har en enkel licens kan inte överföra den på en annan part utan att avtal har
träffats med licensgivaren (43§ PL). Denna jämförelse skulle innebära att de
gemensamma innehavarna inte kan utfärda licenser enskilt, utan att detta
kräver enighet. En tredje man som erhållit en licens från en av parterna
skulle därmed anses vara skyldig till patentintrång i förhållande till övriga
innehavare. Huvudregeln gäller således beträffande rätten att utfärda licens.

������ 5lWWHQ�DWW�|YHUOnWD�RFK�SDQWVlWWD�SDWHQW

Enligt samäganderättslagen har innehavarna fri förfoganderätt över sin andel
i godset. Det framgår e contrario av 2§. Detta innebär att en samägare kan
enskilt sälja eller pantsätta sin andel utan att inhämta de övriga ägarnas
samtycke.28 Det är allmänt accepterat att samäganderättslagen skall äga
analog tillämpning på förutvarande situation. Det går även att dra paralleller
till upphovsrättslagen. Varje upphovsman kan disponera över sin egen
andel, utan att samtycke behöver inhämtas från de övriga upphovsmännen.29

Innehavarna av ett patent bör därför fritt kunna sälja och pantsätta sin andel.

Beträffande förfoganden över patentet i sin helhet är dock situationen en
annan. Det krävs, enligt huvudregeln, att enighet uppnås bland parterna
avseende alla väsentliga dispositioner. Överlåtelse eller pantsättning anser
jag vara en väsentlig disposition eftersom det rör hela grunden för
samarbetet. Enighet krävs. Stöd finns även i samäganderättslagen (2§).
Skulle tvister uppstå torde man även här kunna tillgripa de lösningar som
erbjuds i nämnda lag.

                                                
27 Se NJA 1947 not A26, där parterna innehade ett gemensamt patent, men endast en av
dem utnyttjade detta affärsmässigt. Sökanden hade enligt domstolen rätt till vinstandel.
28 Nerep, E., Karnov 1, 1997/98, s 589.
29 SOU 1956:25, s 143.
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������ gYULJD�UlWWLJKHWHU

Rätten att föra intrångstalan anses ligga hos varje innehavare separat. Stöd
för denna uppfattning kan bl a sökas i 6§ upphovsrättslagen.

Enligt samäganderättslagen kan undantag till huvudregeln om enighet göras
för åtgärder som är brådskande och nödvändiga (2§). Till dessa åtgärder hör
lagreglerade förfaranden o dyl samt åtgärder som skyddar det samfällda
godset mot förstörelse m.m. De övriga parterna skall dessutom bidra till
eventuella kostnader som åtgärderna innebär.30 Min åsikt är att analogt
tillämpat skulle detta innebära att patentinnehavare har befogenhet att
enskilt vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att bevara rätten intakt.
Exempel på sådan åtgärd är betalning av årsavgifter (51§ PL). Därefter kan
denne kräva övriga parter på deras andel av utgifterna.

Enligt 54§ PL skall patentmyndigheten förklara patentet upphört om
patenthavaren avstår från patentet skriftligen. Det torde vara uppenbart att
det krävs att samtliga innehavare avstår för att en sådan väsentlig disposition
skall kunna genomföras.

                                                
30 Nerep, E., a.a., s 589.
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�� .RQNXUUHQVUlWW

Detta avsnitt avser att utreda konkurrensrätten och dess betydelse för
gemensam forskning och utveckling och flera rättshavare. Anledningen till
att konkurrensrätten har fått en sådan framträdande roll i uppsatsen är dess
stora betydelse för frågeställningen. Ett samarbete inom forskning och
utveckling kan resultera i positiva effekter för såväl samhälle som de
samarbetande parterna. Det finns dock en risk att detta gemensamma projekt
leder till konkurrensbegränsningar. Som visas nedan är
konkurrensbegränsande förfaranden förbjudna både i EU och i Sverige. Det
finns dock möjlighet till undantag. Gruppundantaget avseende avtal om
forskning och utveckling är av stor betydelse. Dessa avtal anses ge sådana
fördelar att de undantas från förbudet i artikel 81 RomF. Så gäller även avtal
om tekniköverföring, vilka är licensavtal rörande patent eller know-how.
Motivet till att detta behandlas här är att de samarbetande parterna ofta
licensierar förbättringar o.dyl. till varandra. Även dessa kan ha
konkurrensbegränsande effekter. Gruppundan-tagen anger vad dessa avtal
får respektive inte får innehålla och med tanke på att parternas samarbete i
princip måste regleras i avtal är förordningarna mycket viktiga.

Inledningsvis utreds förhållandet mellan svensk rätt och gemenskapsrätt.
Syftet är att ge en bild av hur de två rättssystemen fungerar gemensamt och
under vilka förutsättningar de skall tillämpas. Därefter följer en kortare
genomgång av EG-rättens artikel 81 samt de undantag som kan meddelas.
Gruppundantaget avseende avtal om forskning och utveckling behandlas
efter de mer generella avsnitten, liksom gruppundantaget avseende avtal om
tekniköverföring. Avsnitten är främst inriktad på de EG-rättsliga
förordningarna. Avslutningsvis behandlas konkurrenslagen, samt
Konkurrensverket och dess praxis.

���� )|UKnOODQGHW�PHOODQ�VYHQVN�UlWW�RFK�(*�UlWW

Den gemenskapsrättsliga konkurrensrätten regleras främst i artiklarna 81
och 82 i Romfördraget (f.d. art. 85 och 86). I Sverige regleras konkurrensen
både av den nationella konkurrenslagen, KL, och det EG-rättsliga systemet.
Romfördragets regler har direkt effekt i Sverige. Dessa stadganden kan
åberopas i och tillämpas av de svenska domstolarna. De grundar både
rättigheter och skyldigheter för enskilda rättssubjekt.31

Den svenska konkurrenslagen bygger mycket på den gemenskapsrättsliga
modellen. Ett av syftena bakom KL var just att harmonisera den svenska
konkurrensrätten med EG:s, dock med vissa skillnader beroende på olika

                                                
31 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen, 1996, s 25.
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tillämpningsområden.32 Det finns ingen plikt för Sverige att utforma sin
nationella konkurrensrätt enligt EG:s mönster. Ett krav är dock att den
nationella rätten inte på några villkor får förhindra att EG-rätten når full
genomslagskraft. Huvudregeln är att EG-rättens regler har företräde, vid en
kollision med nationell rätt, i kraft av högre dignitet.33

När skall då KL respektive EG-rättens regler tillämpas? Kan de överhuvud-
taget tillämpas parallellt? I mål 14/68 Walt Wilhelm slog EG-domstolen fast
att samtidig tillämpning är möjlig. Skälet var att nationell konkurrensrätt och
EG:s konkurrensrätt har olika ändamål och därmed kan vara parallellt
tillämpliga.34

EG:s konkurrensrätt har till syfte att förhindra konkurrensbegränsningar som
påverkar handeln mellan medlemsländerna, det sk. VDPKDQGHOVNULWHULHW (art.
81, f.d. art. 85) Kriteriet har tolkats extensivt i den gemenskapsrättsliga
praxisen. Det omfattar alla märkbara begränsningar av konkurrensen som
direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, påverkar handeln mellan
medlemsstaterna.35

Den svenska konkurrenslagens tillämpningsområde är, följdriktigt, den
svenska marknaden. Företagens säte eller ägarnas nationalitet påverkar inte
tillämpligheten så länge verksamheten berör den svenska marknaden,
EG-rättens skyddsintresse är således den mellanstatliga konkurrensen,
medan KL avser att skydda den inomstatliga.

���� $UWLNHO���

Förbudsprincipen är den grundläggande regeln i EG:s konkurrensrätt och nu
även i den svenska.36 Principen innebär i korthet att alla konkurrensbegräns-
ningar är förbjudna, såvida inte undantag har meddelats. De rättshandlingar
som är förbjudna och inte omfattas av undantag är ogiltiga.37 Artiklarna 81
och 82 RomF är centrala i EG:s konkurrensrätt, tidigare kända som
artiklarna 85 och 86. Det är främst artikel 81 som är av betydelse i detta
sammanhang.

                                                
32 Prop. 1992/93:56, s 21.
33 Prop. 1992/93:56, s 13.
34 Den sk. principen om dubbla spärrar. Principen gäller beträffande konkurrensbegränsande
avtal, missbruk av dominerande ställning, men inte beträffande prövning av företagsförvärv.
Se Bernitz, a.a., s 26.
35 Se mål 56/65 Société Technique Minière mot Machinenbau Ulm. Wahl anser dock att
samtliga kriterier i art. 81.1 skall vara uppfyllda för att EG-rätten skall vara tillämplig. Se
Wahl, Konkurrensförhållanden, 1994, avsnitt 4.5.
36 Se nedan avsnitt 7.6.1.
37 Pålsson, S., Quitzow, C.M., EG-rätten. En ny rättskälla i Sverige, 1993, s 198.
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För att förbudet i artikel 81 skall vara tillämpligt krävs det att vissa kriterier
är uppfyllda. $YWDOVNULWHULHW innebär att minst två företag måste ha ingått
någon form av samordnat förfarande. Kriteriet omfattar såväl muntliga som
skriftliga överenskommelser och beslut. Vidare måste denna samordning ha
till syfte, eller resultat, att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen
inom EG, det sk NRQNXUUHQVEHJUlQVQLQJVNULWHULHW. Förfarandet skall även
påverka handeln mellan medlemsstaterna, VDPKDQGHOVNULWHULHW.38

Artikel 81.1 innehåller vidare en katalog över konkurrensbegränsningar som
omfattas av artikelns förbud. Uppräkningen är dock inte uttömmande. I
princip all samordning som har konkurrensbegränsande verkningar
omfattas.39 Enligt artikel 81.2 är avtal som omfattas av förbudet ogiltiga.

Förbudet i artikel 81.1 är dock inte absolut. Enligt artikel 81.3 finns det
möjlighet att meddela undantag i de fall där de positiva följdverkningarna av
ett, i princip konkurrensbegränsande, förfarande uppväger de negativa
verkningarna. Det krävs med andra ord att fördelarna överväger
nackdelarna. Konkurrensbegränsningar som innebär förbättrad produktion
eller distribution, eller som främjar teknisk och ekonomisk utveckling
omfattas. Det krävs även att konsumenterna får ta del av dessa gynnsamma
verkningar och att konkurrensen inte begränsas i vidare mån än vad som är
nödvändigt.40

Undantagen kan utfärdas av kommissionen i enskilda fall. Företagen måste
då anmäla förfarandet. Kommissionen kan även utfärda förordningar med
gruppundantag. Avtal som faller under dessa gruppundantag är inte
anmälningspliktiga utan anses som generellt undantagna från artikel 81.1.

Det finns inga tillämpningsregler i Romfördraget beträffande artikel 81. Det
finns dock vissa förordningar som är av betydelse. I förordning (EEG) nr
17/62 stadgas att alla konkurrensbegränsande förfaranden som omfattas av
artikel 81.1 är förbjudna i sig, utan föregående beslut. Förutom de nämnda
undantagen kan företag även ansöka om sk icke-ingripandebesked. Detta
innebär att kommissionen efter ansökan avgör huruvida artikel 81, eller
artikel 82, är tillämpliga på det aktuella förfarandet.41

EG-domstolens praxis är av stor betydelse inom hela EG-rätten, så även
inom konkurrensrätten. Enligt praxis krävs det att konkurrensen mellan
företag begränsas för att artikel 81 skall vara tillämplig. Företag inom en
koncern betraktas under vissa förutsättningar som en ekonomisk enhet.42

                                                
38 Prop. 1992/92:56, s 10.
39 Se mål 56 och 58/64 Grundig-Consten mot Kommissionen.
40 Se vidare Pålsson/Quitzow, a.a., s 201.
41 Prop. 1992/93:56, s 11. Se mer om gruppundantag, avsnitt.
42 En ekonomisk enhet behöver inte vara inom en koncern. Förhållandet mellan en
kommissionär eller handelsagent och deras huvudman kan mycket väl klassas som en
ekonomisk enhet. Det krävs att sysslomannen agerar osjälvständigt i förhållande till
huvudmannen. Se prop. 1992/93:56, s 72.
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Detta innebär att transaktioner inom en koncern inte omfattas av artikel 81
under förutsättning att två kriterier är uppfyllda. Dotterbolaget får inte ha
någon verklig handelsfrihet och de aktuella åtgärderna får endast röra interna
överenskommelser inom koncernen. Huruvida dotterbolaget har självständig
handlingsförmåga eller inte beror delvis på moderbolagets aktieinnehav.

Praxis stadgar även att det krävs en märkbar begränsning av konkurrensen
för att ett avtal skall omfattas av artikel 81. Mindre företag omfattas därför
inte av förbudet. Deras agerande på marknaden anses inte ha några
betydande verkningar. Se även kommissionens tillkännagivande om sk
bagatellavtal (EGT nr C 231/2, 12.9.86).43

���� *UXSSXQGDQWDJVI|URUGQLQJDU

Gruppundantagen är förordningar utfärdade av kommissionen i enlighet med
rådets bemyndigande i Rfo 19/65 och 2821/71. De innebär i princip ett
generellt godkännande av vissa typer av avtal. Det finns inte heller någon
skyldighet att anmäla avtalen till kommissionen.

Uppbyggnaden av gruppundantagen är relativt likartad, oavsett innehåll.
Först och främst regleras vilken kategori av avtal som omfattas av
förordningen. Därefter finns det kataloger över vilka villkor som får
respektive inte får förekomma i avtalen. Avtal som är mer omfattande än
vad som tillåts i förordningen kan efter anmälan till kommissionen erhålla
ett individuellt undantag.

Sedan 1984 innehåller gruppundantagen en anmälningsprocedur för villkor
som inte nämns i förordningen. Anmälan ställs till kommissionen och om
denna inte vidtar någon åtgärd inom sex månader, är avtalet automatiskt
undantaget. Förordningarna är endast giltiga under en viss tid. De kan dock
både förändras och förlängas.44

���� *UXSSXQGDQWDJ�DYVHHQGH�)R8

Syftet med gruppundantagen är att vissa typer av avtal, som i princip är
konkurrensbegränsande, ändå inte bör förbjudas. Dessa avtal kan trots sin
inverkan på konkurrensen ha en fördelaktig påverkan på utvecklingen, både
tekniskt och ekonomiskt. Avtal om forskning och utveckling (FoU) anses ha
sådant positivt inflytande att de undantas från förbudet i artikel 81 RomF
och 6§ KL. I det följande utreds innehållet i förordningen främst utifrån det
EG-rättsliga perspektivet. I slutet av avsnittet uppmärksammas de skillnader

                                                
43 Prop. 1992/93:56, s 12.
44 Pålsson, S., Quitzow, C.M., EG-rätten. En ny rättskälla i Sverige, 1993, s 201f.
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som finns i den svenska förordningen. Avsnittet är uppbyggt så att syftet och
tillämpningsområdet utreds först, för att följas av en mer noggrann
genomgång av förordningens materiella regler. 45

������ 6\IWH�RFK�WLOOlPSQLQJVRPUnGH

Genom att två eller fler parter samarbetar avseende forskning och utveckling
kan fördelar uppnås inom många områden. Den tekniska och ekonomiska
utvecklingen gynnas genom en mer koncentrerad användning av resurser där
onödigt dubbelarbete undviks och parterna kan dra ömsesidig nytta av
varandras tekniska kunnande. En mer omfattande och effektiv forskning och
utveckling är även positivt för konsumentkollektivet genom t ex nya eller
förbättrade produkter och tjänster.

Förordningen undantar vissa avtal från förbudet i artikel 81.1 RomF.
Undantagna är, enligt artikel 1, avtal mellan företag vars ändamål är:

• gemensam forskning och utveckling beträffande produkter eller metoder
och gemensamt utnyttjande av resultaten av denna forskning och
utveckling,

• gemensamt utnyttjande av resultaten av forskning och utveckling
beträffande produkter eller metoder där forskningen och utvecklingen har
utförts gemensamt enligt tidigare avtal mellan samma företag, eller

• gemensam forskning och utveckling beträffande produkter eller metoder
utan något gemensamt utnyttjande av resultaten, i den mån sådana avtal
faller under förbudet i artikel 81.1.

Med forskning och utveckling avseende varor eller metoder avses förvärv av
tekniskt kunnande och utförande av teoretiska analyser, systematiska studier
eller försök, inklusive försöksproduktion, teknisk provning av varor eller
metoder, uppförande av nödvändiga anläggningar och förvärv av
immateriella rättigheter för resultaten. Ett resultatutnyttjande avser såväl
tillverkning av varor eller användning av de metoder som omfattas av
avtalet, som överlåtelse eller licensiering av immateriella rättigheter eller
meddelande av nödvändigt know-how (art 1.2.a., 1.2.d). Det gemensamma
FoU-arbetet kan utföras av ett gemensamt företag, överlåtas till tredje man
eller utföras av parterna (art 1.3.a).

För att undantaget i artikel 1 skall gälla krävs det att parterna utarbetar ett
program för hur det gemensamma utvecklingsarbetet skall utföras (art 2). I
programmet skall målen för samarbetet anges samt inom vilket område
arbetet skall bedrivas. Förordningen kräver även att vissa andra villkor skall
vara uppfyllda. Resultatet av samarbetet måste vara tillgängligt för samtliga

                                                
45 Följande avsnitt är främst baserat på kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den
19 december 1984 om tillämpningen av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om
forskning och utveckling. (Artikel 85.3 motsvarar numera artikel 81.3.)
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av avtalets parter. För det fall att avtalet endast avser gemensam forskning
och utveckling, utan något gemensamt utnyttjande, skall varje enskild part
kunna använda resultaten oberoende av de övriga parterna inklusive redan
existerande tekniskt kunnande som krävs för detta. Det gemensamma
utnyttjandet är begränsat till de resultat som skyddas av immateriella
rättigheter eller utgör know-how som i hög grad bidrar till teknisk eller
ekonomisk utveckling. Resultaten måste vara avgörande för de produkter
eller metoder som omfattas av avtalet. Endast i dessa fall anses ett
gemensamt utnyttjande vara motiverat. Förbättringar som är resultat av avtal
med andra syften än gemensam forskning och utveckling omfattas därför
inte. Har avtalsparterna uppdragit åt ett gemensamt företag eller åt tredje
man att tillverka avtalets varor får dessa endast leverera till parterna.
Utomstående tillverkningsföretag måste utföra leveransbeställningar till
samtliga parter i avtalet (art 2.a-f).

Förordningen är inte tillämplig om avtalsparterna är konkurrerande
tillverkare och deras sammanlagda marknadsandel för varor som kan
förbättras eller ersättas av avtalets varor är mer än 20 procent av den
gemensamma marknaden eller en väsentlig del  av denna (art 3.2). Om
parterna inte utgör konkurrerande tillverkare eller om den sammanlagda
konkurrerande tillverkningen inte överstiger ovan nämnda gräns, gäller
undantaget så länge samarbetet pågår (art 3.1). För det fall att resultaten
utnyttjas gemensamt gäller undantaget i fem år från den tidpunkt då avtalets
varor för första gången släpps på den gemensamma marknaden (art 3.1).
Efter fem år kan förordningen ha fortsatt giltighet om parternas produktion
av avtalets varor, samt varor som med hänsyn till egenskaper, pris och
avsedd användning betraktas som likartade av konsumenter, inte överstiger
20 procent av den totala produktmarknaden inom den gemensamma
marknaden eller en väsentlig del av denna (art 3.3).

Gruppundantaget upphör alltså att gälla om parternas totala
marknadsandelar blir för stora. Det finns dock vissa övergångsperioder.
Undantaget i artikel 1 äger fortsatt tillämpning även om marknadsandelen är
över 20 procent. Det krävs att andelen inte överskrids med mer än en tiondel
under två, på varandra följande, räkenskapsår (art 3.4). Även om
marknadsandelen ökar med mer än den tillåtna tiondelen gäller undantaget i
sex månader efter utgången av det räkenskapsår då andelen överskreds (art
3.5).

Gruppundantagsförordningen omfattar även beslut av företagssamman-
slutningar och gäller fram till 31 december 2000 (artiklarna 12, 13).46

                                                
46 Giltighetstiden ändrades från 31 december 1997 till den nuvarande tidsperioden genom
förordning  (EEG) nr 2236/97.
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Förordningen innehåller uppräkningar av vissa typer av avtalsvillkor. De
klausuler som är tillåtna kallas för ”vita”, medan ”gråa” klausuler är de som
är tillåtna under vissa villkor. ”Svarta” klausuler är inte tillåtna överhuvud-
taget.47

I artikel 4 anges vilka konkurrensbegränsningar som är tillåtna i avtal om
forskning och utveckling, sk. vita klausuler. Parterna kan således ålägga
varandra vissa konkurrensbegränsande skyldigheter i avtalet. Det är tillåtet
att parterna förbjuder varandra att självständigt bedriva forskning och
utveckling inom det område som omfattas av eller har anknytning med
avtalet eller avtala med tredje man om detta ( art 4.1.a).

Avtalen får även innehålla klausuler om inköpsplikt från en specifik samt i
avtalet angiven part, t.ex. en gemensam organisation eller företag (art 4.1.c).
Produkttillverkning eller användningen av avtalets metoder kan förbehållas
en eller flera av parterna med ensamrätt inom vissa områden, till nackdel för
de övriga parterna. Begränsningar avseende tillverkning av varor eller
användning av metoder som omfattas av avtalet är också tillåtet, under
förutsättning att två eller flera parter inte är konkurrenter enligt artikel 3 vid
avtalets ingående (art 4.1.d, 4.1.e).

Part kan åläggas skyldighet att inte aktivt marknadsföra varorna under en
period av fem år inom områden som är förbehållna andra parter (art 4.1.f).
Klausuler angående ”meddelarplikt” är tillåtna. Parterna är då tvungna att
meddela varandra kunskaper som erhålls under användandet samt icke-
exklusiva licenser för uppfinningar som innebär förbättringar eller utvidgar
dessas användningsområden (art 4.1.g). Avtalens villkor kan vara mindre
omfattande än vad som anges i gruppundantagets artiklar (art 4.2).

I artikel 5 finns en icke uttömmande uppräkning av skyldigheter som ofta
förekommer i dessa typer av avtal. De är i regel inte konkurrensbegränsande,
men de undantas för det fall att de, under vissa omständigheter, omfattas av
förbudet i artikel 81.1. Om inte annat anges gäller dessa skyldigheter endast
under avtalstiden.

Avtalspart kan därför vara skyldig att vidarebefordra sådant tekniskt
kunnande, patentskyddat eller ej, som krävs för att kunna utföra och utnyttja
forsknings- och utvecklingsprogrammet (art 5.1.a). Det är även tillåtet att
ålägga part restriktioner beträffande förvärvat know-how, dels att inte
använda det till andra ändamål än avsett, dels att inte avslöja det för
obehöriga. Tystnadsplikten kan vara giltig även efter avtalets upphörande
(art 5.1.b, 5.1.d).

                                                
47 Bernitz, Den svenska konkurrenslagen, 1996, s 48.
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Beträffande immateriella rättigheter kan part vara skyldig att förvärva och
vidmakthålla dem för de produkter och metoder som omfattas av avtalet. En
plikt att underrätta övriga parter om samt vidta rättsliga åtgärder mot intrång
i immaterialrätter är också accepterat, liksom skyldigheten att biträda övriga
parter vid ett sådant rättsligt förfarande eller dela kostnaderna för detta (art
5.1.c, 5.1.e). Om parternas bidrag till kostnaden för forskningsprojektet är
olika stora kan part vara skyldig att betala royalties eller utföra tjänster åt de
övriga parterna som kompensation (art 5.1.f). Det är även tillåtet med
avtalsklausuler om delning av royalties från tredje man (art 4.1.g). Villkor
beträffande skyldighet att leverera minimikvantiteter av avtalets produkter
samt iaktta vissa minimikrav avseende varornas kvalitet faller också under
artikel 5.

Artikel 6 anger vilka avtalsvillkor som inte får förekomma om avtalet skall
omfattas av gruppundantaget. Dessa klausuler anses begränsa konkurrensen
enligt artikel 81.1 och förmodas inte ha de positiva följdverkningar som
krävs i artikel 81.3.

Enligt artikel 6.a får avtalet inte innehålla begränsningar för part att
självständigt eller med tredje man utöva forskning och utveckling inom ett
område som inte har anknytning till avtalets tillämpningsområde. Efter
samarbetets slut får restriktioner inte heller utfärdas beträffande områden
som omfattades av avtalet.

Part har alltid rätt att bestrida giltigheten av immateriella rättigheter som
parterna innehar inom den gemensamma marknaden och som är av vikt för
programmet (art 6.b). Det är inte tillåtet att parterna begränsar varandras
tillverknings- eller försäljningskvoter av avtalets produkter. Någon
begränsning avseende användningen av metoder som omfattades av
programmet får heller inte ske (art 6.c).

Vidare är alla former av restriktioner beträffande priser, rabatter och
kundkrets är förbjudna. Någon prissamverkan eller marknadsuppdelning får
heller inte ske (art 6.d, 6.e). Den period om fem år som anges i artikel 4.1.f
får inte förlängas. Efter denna tid skall parterna vara fria att släppa ut
avtalets produkter på marknaden eller aktivt marknadsföra dem inom
områden som var förbehållna andra parter (art 6.f).

Om ingen gemensam tillverkning sker, skall part fritt kunna tillåta tredje
man att tillverka respektive använda de varor och metoder som omfattas av
avtalet (art 6.g).

Leveransvägran till konsumenter eller etablerade återförsäljare som önskar
sälja avtalets produkter utanför den gemensamma marknaden får inte
förekomma utan sakliga skäl. Det är heller inte tillåtet att begränsa
konsumenters eller återförsäljares tillgång till produkterna från andra
återförsäljare inom den gemensamma marknaden. Parterna får speciellt inte
genom immateriella rättigheter eller dylikt hindra dessa gruppers tillgång till
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eller inom den gemensamma marknaden släppa ut på marknaden varor som
lagligen har släppts ut på marknaden av en annan part eller med dennes
samtycke.48 Det är alltså förbjudet att förhindra parallell- eller sidoimport
(art 6.h).

Avtal som inte är automatiskt undantagna i förordningen kan ändå omfattas
under förutsättning att de anmäls till kommissionen enligt bestämmelserna i
kommissionens förordning nr 27.49 Det krävs att artikel 7 uttryckligen
åberopas och att innehållet i anmälan är fullständigt och korrekt (art 7.3).
Om kommissionen inte vidtar någon åtgärd inom sex månader från den dag
då anmälan inkom, eller vid rekommenderat brev, från den dag som framgår
av avsändningsortens poststämpel, omfattas avtalet av förordningen (art 7.1-
2).

Kommissionen kan invända mot undantaget och den skall göra det om en
medlemsstat begär det. Denna begäran måste grunda sig på fördragets
konkurrensregler. Begäran skall göras inom tre månader efter att en anmälan
har skickats till medlemsstaten (art 7.5). Kommissionen kan dra tillbaka sin
invändning, men om den initierades av en medlemsstat och denna begäran
vidhålls krävs det att ett samråd hålls med Rådgivande kommittén för
kartell- och monopolfrågor (art 7.6).

Skulle invändningen dras tillbaka p g a att det berörda företaget har visat att
avtalet uppfyller kraven i artikel 81.3 gäller undantaget från och med
anmälningsdagen. Har företagen däremot ändrat avtalet så att villkoren i
artikel 81.3 uppfylls, gäller undantaget från och med den tidpunkt då
ändringarna började tillämpas. Om invändningen inte tas tillbaka får
anmälan de verkningar som anges i förordning 17.50

I artikel 8 föreskrivs en tystnadsplikt för kommissionen och medlems-
staternas myndigheter samt deras anställda. Tystnadsplikten omfattar
upplysningar som de anskaffat med hjälp av gruppundantaget och som är av
sådant slag att de omfattas av sekretess. Ingen information som inhämtats
med stöd av artikel 2 får användas till annat än avsedda ändamål. Det
ovanstående hindrar dock inte offentliggörandet av allmän information eller
undersökningar som inte innehåller uppgifter om enskilda företag.

Förordningens bestämmelser gäller även de rättigheter och skyldigheter som
parterna skapar för företag som har anknytning till dem (art 9). Med
anknutna företag avses företag där en avtalspart, direkt eller indirekt:

• äger mer än hälften av kapital- eller rörelsetillgångarna,

• kan utöva mer än hälften av rösträttigheterna,

                                                
48�Se�konsumtionsprincipen 3§ 3 st 2p PL samt Koktvedgaard, M., Levin, M., Lärobok i
immaterialrätt, 1997, s 236ff.
49 EGT nr 35, 10.5.1962, s 1118/62.
50 Regulation No 17 First regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty.
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• kan utse mer än hälften av ledamöterna i det övervakande eller
förvaltande organet eller i de organ som rättsligt företräder företaget, eller

• har rätt att leda verksamheten.

Dessutom omfattas företag som, direkt eller indirekt, gentemot en avtalspart
eller företag har ovanstående rättigheter eller befogenheter (art 9.2). Företag
där parterna, eller företag med anknytning till dem gemensamt, direkt eller
indirekt har de nämnda rättigheterna eller befogenheterna, skall anses ha
anknytning till samtliga avtalsparter (art 9.3).

För det fall att ett enskilt avtal, som omfattas av förordningen, har
verkningar som är oförenliga med villkoren i artikel 81.3, kan
kommissionen besluta att gruppundantaget inte skall tillämpas (art 10).

De avtal som omfattas av förordningen kan även omfattas av andra grupp-
undantag, om de uppfyller deras villkor. Reglerna i dessa förordningar är
dock inte giltiga om FoU-förordningen har speciella regler.

������ 'HW�VYHQVND�JUXSSXQGDQWDJHW

I förordning (1996:344) om gruppundantag enligt 17§ konkurrenslagen
(1993:20) för avtal om forskning och utveckling regleras den svenska
motsvarigheten till den gemenskapsrättsliga förordningen.51 Det svenska
gruppundantaget överensstämmer i princip helt med det EG-rättsliga. EG:s
förordningstext har helt enkelt övertagits som svensk förordning, med vissa
anpassningar.

En väsentlig skillnad mellan EG:s gruppundantag och det svenska grupp-
undantaget är att i Sverige jämställs konkurrerande tillverkare med icke
konkurrerande tillverkare genom en ändring av artikel 3.1. Vidare har artikel
3.2 uteslutits. Artikeln innehåller en marknadsandelsspärr på 20 %. Dessa
förändringar innebär att det i den svenska förordningen inte finns någon
begränsning avseende marknadsandelar under de första fem åren  för
konkurrenter som samarbetar inom forskning och utveckling.

En anledning till detta är att i Sverige är samarbete inom forskning och
utveckling främst koncentrerat till större företag och inte så mycket inom
universitet och högskola. Den svenska ekonomin är beroende av den
stimulans som FoU innebär, därför intas ett liberalt förhållningssätt mot
sådant arbete, även mellan konkurrerande tillverkare. Efter fem år inträder
en marknadsandelsgräns om 20 % av den gemensamma marknaden eller en
väsentlig del av den.

Det svenska gruppundantaget har ingen motsvarighet till det särskilda
invändningsförfarandet för avtal som innehåller konkurrensbegränsningar

                                                
51 Avsnittet bygger i princip på Fm 1996:5.
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utöver dem som är tillåtna enligt förordningen (art 7 och 8). Detta motiveras
av att 13§ KL innehåller bestämmelser om ett invändningsförfarande med
likartade effekter. Erfarenheten visar dock att 13§ KL inte kan jämföras fullt
ut med det förfarande som regleras i gruppundantaget. Någon anledning till
förändring ansågs dock inte finnas när motiven skrevs 1996.

Den svenska förordningen har även anpassats till de förändringar som skett i
EG:s förordning genom kommissionens förordning (EEG) nr 151/93. Vidare
har även vissa tekniska justeringar skett. Bestämmelserna i artiklarna 11 och
13 om övergång, ikraftträdande och giltighet gäller inte. Artiklarna 3.4 och
3.5 undantas från tillämpning i 3§. Deras innehåll regleras istället i 4§. I
övrigt föreligger i princip överensstämmelse mellan de två förordningarna.

���� *UXSSXQGDQWDJ�DYVHHQGH�WHNQLN|YHUI|ULQJ

Gruppundantaget för avtal om tekniköverföring trädde i kraft den 1 april
1996. 52  Det ersatte gruppundantagen för patentlicensavtal och know-how
licensavtal. Det antogs att mer enhetliga och förenklade regler skulle
stimulera spridningen av tekniskt kunnande inom EU och främja produk-
tionen av tekniskt sofistikerade varor. Avsnittet inleds med att utreda
förordningens tillämpningsområde. Därefter följer undantagets materiella
regler. Utgångspunkten är således gemenskapsrättslig. Den svenska
motsvarigheten till förordningen kommenteras sist i avsnittet.

������ 7LOOlPSQLQJVRPUnGH

Undantaget omfattar rena patentlicensavtal, know-how licensavtal och
blandade patent- och know-how licensavtal, där endast två företag är parter
(art 1). Ett patent- eller know-how licensavtal är ett avtal där ett företag som
innehar patent eller know-how (licensgivaren) tillåter ett annat företag
(licenstagaren) att använda denna kunskap inom speciellt tillverkning,
användning eller marknadsföring (ingressen p 5).

Vid tillämpningen av förordningen likställs med patent även patent-
ansökningar, bruksmönster och ansökningar om registrering av detsamma,
kretsmönster i halvledarprodukter, ”certificats d´utilite´ och ”certificats
d´addition” och ansökningar om detsamma enligt fransk lag samt
tilläggsskydd för läkemedel och växtförädlarcertifikat (art 8.1).

Med begreppet know-how avses i förordningen teknisk information som är
hemlig, substantiell och identifierbar i någon lämplig form. Kriteriet
”hemlig” innebär att informationen i fråga inte får vara allmänt känd eller
tillgänglig. En del av dess värde skall ligga i den tid som licenstagaren
                                                
52 Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 på vissa grupper av
avtal om tekniköverföring.
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sparar genom att utnyttja informationen. Substantiell betyder att
licenstagaren troligen skall kunna förbättra sitt konkurrensläge genom att
utnyttja ifrågavarande know-how, d v s informationen skall vara nyttig.
Avslutningsvis krävs identifierbarhet. Begreppet innebär att den tekniska
informationen måste vara beskriven eller antecknad på ett sådant sätt att det
tillåter en kontroll av de ovanstående kriterierna. Den skall även säkerställa
att licenstagaren inte begränsas i för stor utsträckning vid utnyttjanden av
egen teknik (art 10.1-4)

Förutom ovan nämnda avtal omfattar gruppundantaget även avtal som
innehåller anknutna bestämmelser om andra immateriella rättigheter än
patent. Det krävs att dessa rättigheter är anknutna till den licensierade
tekniken (art 1.1, 5.1.4, ingressen p 6). Vidare omfattas licensavtal till ett
företag som ägs gemensamt av konkurrerande företag. Förutsättningen är att
licensvarorna och företagens övriga utbytbara varor inte har mer än 20 % av
marknaden vid tillverkningslicenser respektive 10 % om licensen omfattar
både tillverkning och distribution (art 5.1.2, 5.2.1).

Gruppundantaget gäller vidare avtal där licensgivaren inte innehar
ifrågavarande patent eller know-how, men har tillåtelse av innehavaren att
meddela licenser. Dessutom omfattas överlåtelseavtal avseende know-how,
patent eller både och, om risken med utnyttjandet är kvar hos överlåtaren.
Stadgandet avser att förhindra kringgående av förordningen genom att
exklusiva licensavtal framställs som överlåtelser ( art 6.1, 6.2, ingressen p
9).
Slutligen inkluderas licensavtal där licensgivarens eller licenstagarens
rättigheter eller skyldigheter övertas av anknutna företag, t.ex. ett
dotterbolag (art 6.5).53

I artikel 5 anges vilka avtal som inte omfattas av förordningen. Den är inte
tillämplig på exklusiva avtal mellan medlemmar i en patent- eller know-
how-pool som avser den teknik som ingår i poolen. Omfattas gör inte heller
ömsesidiga licensavtal avseende patent, know-how, varumärken eller
exklusiva försäljningsrättigheter mellan företag som är konkurrenter
beträffande avtalsvarorna. Dessa avtal kan dock omfattas om part inte är
ålagd områdesbegränsningar inom den gemensamma marknaden beträffande
tillverkning, användning eller licensierade teknologin ( art 5.1.1, 5.1.3,
5.2.2).

������ ,QQHKnOO

Artikel 1 anger vilka konkurrensbegränsningar som är tillåtna. För
tydlighetens skull bör det påpekas att exklusiva licensavtal i princip inte är
förbjudna av artikel 81.1, men skulle så vara fallet inkluderas de under
artikel 1 i denna förordning och undantas därmed (ingressen p 10).

                                                
53 Anknutna företag definieras i art 10.14. Lydelsen är dock i princip identisk med den i
gruppundantaget om FoU, se därför ovan.
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Förordningen undantar licensavtal som ger licenstagaren ensamrätt att
utnyttja licensen inom ett tilldelat område (licensområdet) (art 1.1.1, 1.1.2).
Vidare licenstagaren vara skyldig att inte utnyttja licensen inom licens-
givarens eller andra licenstagares  egna områden (art 1.1.3, 1.1.4), att inte
aktivt marknadsföra licensierade produkter inom andra licenstagares
områden (art 1.1.5) och under en kortare tidsperiod inte heller passivt
marknadsföra produkterna där (art 1.1.6, 1.4).

Undantaget omfattar även skyldigheter för licenstagaren att bara använda
licensgivarens varumärke eller föreskriven varuutstyrsel, under förutsättning
att licenstagaren får ange sig själv som tillverkare av produkterna (art 1.1.7).
Licenstagaren kan vidare vara skyldig att begränsa sin tillverkning av den
licensierade produkten till den kvantitet som krävs för att tillverka de egna
produkterna. Licenstagaren kan dessutom åläggas att endast sälja den
licensierade produkten som en integrerad del av eller reservdel till sina egna
produkter eller i övrigt i samband med försäljningen av sina egna produkter.
Det krävs dock att licenstagaren själv får avgöra storleken på dessa
kvantiteter (art 1.1.8).

Vid rena patentlicensavtal gäller undantaget under den tid den licensierade
produkten skyddas av patent inom licensområdet (art 1.2). Beträffande rena
know-howlicenser gäller undantaget i tio år. Perioden utgår ifrån den dag
när den licensierade produkten först marknadsfördes inom den gemensamma
marknaden av någon licenstagare (art 1.3). Blandade avtal undantas enligt
den längsta av dessa skyddstider (art 1.4). Vad gäller regleringen i artikel
1.1.6 om passiv marknadsföring gäller undantag för patent- och know-
howlicenser samt blandade avtal i fem år från dagen för marknadsföring
inom den gemensamma marknaden av någon licenstagare (art 1.4).

Uppräkningen i artikel 2 anger ett antal skyldigheter som ofta förekommer i
licensavtal. Dessa är i regel inte konkurrensbegränsande, men om de skulle
falla under förbudet i artikel 81.1, av olika omständigheter, skall de
undantas. Artikel 2 är exemplifierande och avser inte att vara uttömmande.
Av det skälet anger jag bara ett urval av skyldigheterna.

Det är tillåtet att ålägga licenstagaren förbud mot att avslöja licensierat
know-how. Tystnadsplikten kan gälla även efter avtalets upphörande. Vidare
kan licenstagaren åläggas att meddela licensgivaren licens på förbättringar
av eller nya tillämpningar för den licensierade tekniken som licenstagaren
själv har tillfört. Avtalet kan även innehålla vissa minimikrav beträffande
kvalitet som licenstagaren måste uppfylla, samt begränsningar av
licenstagarens användning till ett eller flera tekniska områden eller
patentmarknader.

I artikel 3 listas ett antal konkurrensbegränsningar som inte får förekomma
licensavtal om det skall omfattas av undantaget. De begränsningar som
nämns i paragrafen kan endast tillåtas genom individuella beslut av
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kommissionen (ingressen p 19). Gruppundantaget gäller därför inte vid
prissamarbete, där en av parterna åläggs begränsningar avseende
prissättning, delar i priset eller rabatter för de licensierade produkterna (art
3.1). Det är inte tillåtet att ålägga part konkurrensbegränsningar gentemot
andra företag inom forskning och utveckling, tillverkning, användning eller
försäljning av konkurrerande produkter. Licensgivaren kan dock förbehålla
sig rätten att häva licenstagarens ensamrätt och upphöra att licensiera
förbättringar till denne under förutsättning att licenstagaren konkurrerar med
licensgivaren eller andra företag inom den gemensamma marknaden.
Licenstagaren kan vara tvungen att bevisa att licensierad know-how inte
används till andra ändamål än de som omfattas av licensen (art 3.2, 2.1.18).

Parterna får inte förhindra parallellhandel. Det är således inte tillåtet att utan
saklig grund ålägga part att vägra tillgodose efterfrågan från konsumenter
eller återförsäljare som vill sälja produkter inom andra delar av den gemen-
samma marknaden. Part får heller inte försvåra tillgången på varor till
konsumenter och återförsäljare från andra återförsäljare inom den gemen-
samma marknaden (art 3.3). Enligt artikel 81.3, vilken grundar rätten till
undantag, måste konsumenterna få del av de fördelar som gruppundantagen
innebär för företagen. Gynnas inte konsumenterna skall heller inte undantag
ges.

Om parterna var konkurrenter när licensen meddelades är undantaget inte
tillämpligt om dessa parter delar upp kundmarknaden. Artikel 3.4 stadgar att
ena parten inte får åläggas begränsningar inom ett och samma tekniska
tillämpningsområde eller en och samma patentmarknad beträffande den
kundkrets denne får betjäna. Det är inte tillåtet att ålägga part leveransförbud
till vissa kundgrupper eller att använda vissa distributionsmetoder eller
förpackningar i syfte att dela upp kundkretsen (art 3.4, jämför dock art 1.17
och 2.1.13).

Gruppundantaget gäller inte när part åläggs begränsningar av den kvantitet
licensierade produkter som denne får tillverka eller sälja eller antal åtgärder
som denne får vidta för att utnyttja den licensierade tekniken (art 3.5, jämför
art 1.1.8 och 2.1.13). Licenstagaren får inte vara skyldig att överlåta sina
rättigheter, helt eller delvis, avseende förbättringar av eller nya användnings-
områden för den licensierade tekniken (art 3.6).

Avtalen får vidare inte förbjuda licensgivaren att meddela licenser till andra
företag för utnyttjanden av den licensierade tekniken inom licensområdet
under en längre tid än vad som medges i artikel 1.2 och 1.3. Förordningen
omfattar inte situationen där en av parterna åläggs skyldighet att inte utnyttja
den licensierade tekniken inom motpartens eller andra licenstagares
områden under längre tidsperioder än som anges i artikel 1.2, 1.3 och 1.4
(art 3.7).

Gruppundantaget kan även omfatta avtal som inte är automatiskt undantagna
i förordningen. Avtalen skall då anmälas till kommissionen, som har fyra
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månader på sig att invända mot undantaget. Skulle en medlemsstat begära
att kommissionen invänder, skall kommissionen göra detta (art 4).

Liksom i gruppundantaget om forskning och utveckling kan kommissionen
besluta att förordningen inte skall tillämpas om ett enskilt avtal har
verkningar som är oförenliga med villkoren i artikel 81.3 (art 7, jämför art
10 i gruppundantaget om FoU). Enligt artikel 11.3 åtnjuter alla avtal, som
var i kraft den 31 mars 1996 och som uppfyllde kraven för undantag i någon
av de gamla förordningarna, även undantag enligt den nya förordningen.
Gruppundantaget för avtal om tekniköverföring är giltigt till och med den 31
mars 2006.

������ 'HW�VYHQVND�JUXSSXQGDQWDJHW

Den svenska förordningen om tekniköverföring54 är i princip identisk med
den ovan behandlade EG-förordningen.55 De ändringar som gjorts är främst
hänförliga till nationella villkor, som t.ex. att det är konkurrenslagen som är
grunden för förordningen, inte artikel 81. Detta förhållande innebär att
marknadens aktörer kan arbeta efter i princip samma regler, oavsett om EG-
rätt eller svenska rätt skall tillämpas. Överensstämmelsen uppnås genom att
det i 3§ föreskrivs att vad som anges i EG:s förordning skall tillämpas på
motsvarande sätt i förhållande till 6§ KL.

Liksom i gruppundantaget om forskning och utveckling har vissa tekniska
förändringar gjorts beträffande övergång, ikraftträdande och giltighet.
Vidare har invändningsförfarandet uteslutits även här. I motiven hänvisas till
13§ KL, trots att överensstämmelsen mellan de två förfarandena inte är
total.56

���� .RQNXUUHQVODJHQ

������ %DNJUXQG

Den 1 juli 1993 började en ny konkurrenslag att gälla i Sverige. I den nya
lagen användes en helt ny lagstiftningsteknik inom den svenska konkurrens-
rätten. Det finns två dominerande principer för hur konkurrens bör regleras:
missbruks- och förbudsprincipen. Missbruksprincipen, som tidigare använts
i Sverige, innebär att ingripande sker mot enskilda förfaranden som anses
skadliga, medan övriga konkurrensbegränsningar betraktas som civilrättsligt

                                                
54 Förordning (1996:345) om gruppundantag enligt 17§ konkurrenslagen (1993:20) för avtal
om tekniköverföring.
55 Avsnittet baseras främst på Fm 1996:6.
56 Fm 1996:6, s 10f.
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giltiga. Förbudsprincipen däremot bygger på att alla konkurrensbegräns-
ningar är förbjudna, om  inte speciella undantag undantar förfarandet.
Förebilden för den nya KL är, som nämnts ovan, EG:s konkurrensrätt.57

En ny konkurrenslag ansågs erforderlig mot bakgrund av den utveckling
samhället har genomgått under 1980-talet, speciellt inom teknik och
ekonomi. Konkurrensen ansågs ha stor betydelse för näringslivets och
samhällets fortsatta utveckling och välfärd.58 1982 års konkurrenslag ansågs
ineffektiv inom områden som t.ex. prissamverkan, marknadsdelning och
företagsförvärv.59 Ett av huvudsyftena med den nya lagen var dock att
harmonisera den svenska konkurrensrätten med EG, varför den materiella
likheten är tydlig.60

������ 6\IWH�RFK�WLOOlPSQLQJVRPUnGH

Enligt konkurrenskommittén var syftet med en ny konkurrenslag att uppnå
och bibehålla en effektiv konkurrens. En effektiv konkurrensbild skulle ge
positiva verkningar både för företagen och näringslivet genom bl.a. bättre
produktion, nya produkter, fler företag och lägre prisnivå. Indirekt skulle
även konsumenterna gynnas.61 Av 1§ KL framgår att huvudsyftet är att
främja konkurrensen.

Ändamålet med lagen är dock inte att uppnå en ren konkurrens, utan istället
en effektiv sådan. Effektiv konkurrens uppnås när förbrukarna får en faktisk
valmöjlighet genom att antalet säljare och deras produkter på marknaden är
tillräckligt omfattande. Förutom detta måste marknadstillträdet för nya
företag vara relativt enkelt och samordnade förfaranden får inte
förekomma.62 Ren konkurrens däremot fungerar i princip bara i teorin. Det
krävs att både konsumenter och producenter innehar all tillgänglig
information. Båda dessa grupper måste dessutom vara mycket omfattande
och helt oberoende av varandra. Produkterna skall vara helt standardiserade
och marknadstillträdet måste vara obegränsat.63

KL är i princip generellt tillämplig. Detta innebär att den omfattar
konkurrensbegränsande förfaranden inom hela näringslivet. Konkurrens-
begränsningen får dock endast ha effekt inom den svenska marknaden p.g.a.
den gränsdragning som finns mellan nationell och gemenskapsrättslig
konkurrensrätt.64

                                                
57 Bernitz, U., a.a. , s 16ff. Prop. 1992/93:556, s 21.
58 SOU 1991:59, s 42f.
59 SOU 1991:59, s 24.
60 Prop. 1992/93:56, s 21.
61 SOU 1991:59, s 25.
62 Ds 1992:18, s 38, SOU 1991:59, s 72.
63 SOU 1991:59, s 72.
64 Se 6, 19, 34 §§ KL, Bernitz, U., Den svenska konkurrenslagen, 1996, s 24f, 27.
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Begreppet konkurrensbegränsning definieras varken i 1982 års lag eller i den
nuvarande konkurrenslagen. Innebörden kan dock i det närmaste utläsas ur
själva begreppet. Konkurrensbegränsning är ett förfarande som företag eller
organisationer vidtar för att förhindra eller försvåra marknadstillträde eller
marknadsutnyttjande för ett annat företag, d v s de begränsar
konkurrensen.65

Det finns olika typer av begränsningar. Förfaranden mellan aktörer i olika
led, t ex producenter, grossister och detaljister, är sk vertikala konkurrens-
begränsningar. Horisontella begränsningar innebär att avtal e dy. har slutits
mellan aktörer inom samma led, t.ex. prissamverkan mellan detaljister. Ett
företags dominerande ställning kan anses som en konkurrensbegränsning,
under förutsättning att denna ställning missbrukas.66 Även företagsförvärv
och ensidiga utfästelser kan ha begränsande verkan på konkurrensen.67

För att KL skall vara tillämplig krävs det att ett eller flera företag har
vidtagit ett förbjudet beteende. Med ”företag” avses en fysisk eller juridisk
person som driver ekonomisk eller kommersiell verksamhet (3§ KL),
oavsett om verksamheten är vinstinriktad eller ej.68 Även verksamheten i
statlig eller kommunal regi omfattas så länge det inte rör sig om
myndighetsutövning (3§ 1 st KL).

������ .RQNXUUHQVODJHQV�UHJOHU

De inledande paragraferna i lagen definierar lagens syfte och tillämpnings-
område samt vissa centrala begrepp, som inte skall behandlas vidare här. De
mest betydelsefulla materiella reglerna i konkurrenslagen är 6, 19 och 34§§.
Av dem är det främst 6§ som är av intresse i detta arbete. De övriga
behandlas därför översiktligt.

6§ förbjuder konkurrensbegränsande avtal, beslut eller samordnade
förfaranden. Paragrafen omfattar såväl horisontella som vertikala avtal. För
tillämplighet krävs det att fyra rekvisit är uppfyllda. För det första måste ett
DYWDO��EHVOXW�HOOHU�VDPRUGQDW�I|UIDUDQGH föreligga mellan företag. (För
definition av begreppet företag se ovanstående avsnitt). Detta innebär att
minst två parter måste delta. Såväl skriftliga som muntliga avtal omfattas,
men det är tillräckligt att ett samordnat förfarande föreligger. Ett samordnat
förfarande innebär en form av medveten koordinering av parternas agerande
på marknaden. Det kan vara svårt att skilja detta från det tillåtna parallella
uppträdandet. Ytterst blir det en bevisfråga.69

                                                
65 SOU 1991:59, s 78.
66 Art 82 RomF, 19§ KL.
67 Bernitz, U., Den svenska konkurrenslagen, 1996, s 14f.
68 Se Asea Brown Boveri, dnr 1317/93, där en enskild forskare som bedrev forskning åt
annan  mot betalning ansågs som företag.
69 Bernitz, U., a.a., s 32.
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Det andra rekvisitet förutsätter att avtalets V\IWH�HOOHU�UHVXOWDW är konkurrens-
begränsande och det tredje att denna begränsning är PlUNEDU, antingen
kvantitativt eller kvalitativt.70 Som fjärde och sista rekvisit måste
begränsningen SnYHUND�den svenska marknaden. (Se avsnittet om
förhållandet mellan svensk rätt och EG-rätt).

Paragrafen innehåller även en icke uttömmande katalog över viktiga typer av
förbjudna avtal. Dessa är:

• avtal om prissamarbete,

• avtal som begränsar eller kontrollerar produktion, marknader, teknisk
utveckling eller investeringar,

• avtal om marknadsuppdelning,

• diskriminerande avtalsvillkor,

• avtal om kopplingsförbehåll.

Beträffande avtal om gemensam forskning och utveckling är det främst
andra punkten som är av intresse. Förbudet i 6§ gäller direkt och innebär att
avtalet eller villkoren är ogiltiga (7§). Som synes är 6§ materiellt mycket lik
motsvarande regel inom EG-rätten, artikel 81. Liksom inom den
gemenskapsrättsliga konkurrensrätten kan undantag medges, såväl
individuella som gruppundantag. För bägge dessa typer krävs det att de
uppfyller villkoren i 8§ KL (17§). Dessa villkor korresponderar med artikel
81.3. De fyra rekvisiten är uppdelade i två positiva och två negativa. De
positiva är att avtalet måste bidra till en bättre produktion eller distribution
eller gynna tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande samt att
konsumenterna skall erhålla en skälig del av den vinst som därigenom
genereras. De negativa rekvisiten innebär att endast de begränsningar som är
nödvändiga för att uppnå målen tillåts, och att konkurrensen inte får sättas ur
spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.

För att ett företag skall erhålla ett individuellt undantag krävs det en
anmälan till Konkurrensverket (8§). I samband med denna anmälan ansöker
företagen ofta samtidigt om icke-ingripande besked (20§). Detta innebär att
Konkurrensverket förklarar att ett visst, konkret avtal inte omfattas av
förbudet i 6§ (eller 19§). Ett  sådant beslut förhindrar att Konkurrensverket
att besluta om åläggande enligt 23§ 1st eller talan om konkurrensskadeavgift
enligt 26§.

En anmälan om individuellt undantag innebär att företaget inte kan åläggas
att betala konkurrensskadeavgift under själva prövningstiden (29§). Om ett
individuellt undantag meddelas skall det anges i beslutet för vilken
tidsperiod det gäller. Beslutet får förenas med villkor och kan förnyas (10,
11§§). För det fall att Konkurrensverket inte invänder mot ett undantag

                                                
70 Bernitz, a.a., s 35f.
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inom tre månader beviljas undantag för en period av fem år (13§).
Konkurrensverket kan återkalla eller ändra ett beslut om undantag (12§).

Som nämnts ovan måste även gruppundantag uppfylla kriterierna i 8§ (17§).
Dessa avtal behöver inte anmälas utan är giltiga direkt, om de faller under
gruppundantagets tillämpningsområde. Det är upp till företagen själva att
avgöra om avtalet omfattas, vilket innebär att de flesta ansöker om icke-
ingripande besked som säkerhetsåtgärd. (Se vidare i avsnittet 7.3 om
gruppundantag).

Det andra förbudet i KL finns i 19§. Stadgandet innebär att det är förbjudet
för företag att missbruka en dominerande ställning på marknaden. 19§ är
undantagslös.

34§ ger möjlighet att förbjuda förvärv av företag. Förvärvet skall medföra
att en dominerande ställning skapas eller förstärks och dessutom väsentligen
förhindrar en effektiv konkurrens på ett sätt som är skadligt ur allmän
synpunkt. Ingripanden sker genom att Konkurrensverket för förbudstalan
mot förvärvet (39§). Företagsförvärv av viss storlek måste anmälas till
verket (37§).

Genom den nuvarande konkurrenslagen har överträdelser avkriminaliserats
och ersatts av ett sanktionssystem. Förutom ogiltighet (7§) finns det
möjlighet att utfärda såväl vite (57-59§§) som en särskild sanktionsavgift,
sk. konkurrensskadeavgift (26-32§§) och skadestånd (33§).

Konkurrensverket är den myndighet som har hand om administration och
konkurrenslagens tillämpning. Dess befogenheter är både utredande,
ingripande och beslutande. Instansordningen i konkurrensmål består i
princip av Stockholms tingsrätt som första instans och Marknadsdomstolen
som andra och sista instans. Beträffande ogiltighet och skadestånd
handläggs det enligt vanliga regler för dispositiva tvistemål, d v s tingsrätt,
hovrätt och Högsta domstolen.

���� .RQNXUUHQVYHUNHW�RFK�GHVV�XSSJLIWHU

Konkurrensverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för konkurrens-
rättsliga frågor. Enligt förordning (1992:820) med instruktion för
Konkurrensverket och konkurrensförordningen (1993:173) samt
konkurrens-lagen skall verket utföra vissa uppgifter.

Konkurrensverket beslutar bl.a. om individuella undantag från förbudet i 6§
KL (8§ KL) och kan återkalla eller ändra ett besluta om undantag (12-14, 16
och 18§§ KL). Verket kan även besluta om icke-ingripandebesked för avtal
där KL inte anses tillämplig (20§ KL) samt även återkalla ett sådant beslut
(21§ KL).



43

Konkurrensverket har befogenhet att ålägga företag att upphöra med
överträdelser av förbuden i 6 eller 19 §§ (23§ KL). Dessutom har verket rätt
att föra talan vid Stockholms tingsrätt om skyldighet för företag att betala
konkurrensskadeavgift (26§ KL). Bland verkets uppgifter ingår även att
besluta om särskild undersökning av företagsförvärv (38§ KL) och väcka
talan i Stockholms tingsrätt om förbud mot företagsförvärv (34§ KL).
Konkurrensverket får därför ålägga företag och andra att tillhandahålla
uppgifter o.dyl. som behövs för att verket skall kunna fullgöra sina uppgifter
(45§ KL).Verket analyserar också nya och befintliga offentliga regleringar
och deras effekter på konkurrensen samt ger förslag på åtgärder som kan
motverka konkurrenshinder.

Vidare utfärdar Konkurrensverket, med stöd av nämnda konkurrens-
förordning, föreskrifter om utformningen av anmälningar samt allmänna råd.
Dessa råd har till uppgift att klargöra verkets bedömningar. De är inte
bindande, men verket torde följa dem i sin rättstillämpning (se nedan i
avsnittet om Konkurrensverkets praxis).

������ .RQNXUUHQVYHUNHWV�DOOPlQQD�UnG

Nedan går jag igenom Konkurrensverkets allmänna råd om visst samarbete
mellan företag som inte omfattas av förbudet i 6§ KL.71 Det är i första hand
punkt 2.6 som är av intresse, då det behandlar avtal som avser samarbete
inom gemensam forskning och utveckling.

Det allmänna rådet har sin grund i konkurrenslagens förarbeten och EG-
kommissionens tillkännagivande om avtal, beslut och samordnade förfaran-
den som rör samarbete mellan företag.72 Alla företag, oavsett storlek,
omfattas av rådets tillämpningsområde. Syftet är att företag skall kunna göra
en egen bedömning huruvida deras avtal omfattas av 6§ KL och därigenom
minska Konkurrensverkets arbetsbörda. Föreligger det några tveksamheter
beträffande avtalets giltighet bör dock företagen anmäla avtalet för
individuellt undantag (8§ KL) eller ansöka om icke-ingripandebesked (20§
KL). Skulle ett företag göra en missbedömning av ett avtals tillåtlighet
utifrån rådet och därför inte anmäler detta för undantag, för Konkurrens-
verket talan om konkurrensskadeavgift (26§ KL) endast om misstaget kan
hänföras till oaktsamhet.

Innehållet i punkt 2.6 i det allmänna rådet förklarar vad som, enligt rådets
bedömning, är begränsande för konkurrensen och vad som är konkurrens-
rättsligt korrekt avseende avtal om gemensam forskning och utveckling.

Enligt rådet är det inte konkurrensbegränsande att utbyta forsknings-
erfarenheter och resultat, i och med att det i princip bara har till syfte att

                                                
71 KKVFS 1993:7.
72 EGT nr C75, 29.7.1968, s 3, ändrad genom EGT nr C 84, 28.8.1968, s 14.
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informera. Konkurrensen påverkas inte heller av ett avtal om gemensamma
forskningsinsatser eller en gemensam resultatutveckling där samarbetet
varar fram till det industriella utnyttjandet. Så länge samtliga ingående
avtalsparter har tillgång till resultaten är det även tillåtet att dela upp
forskningsområden och utvecklingsarbete mellan parterna. Skulle inte
resultaten vara tillgängliga för alla parterna anses det som en form av
specialisering som kan begränsa konkurrensen.

En konkurrensbegränsning kan föreligga om avtalet begränsar parternas rätt
att fritt bestämma över vilken forskning och utveckling de skall bedriva
utanför det gemensamma projektets ram eller hur resultaten av det
gemensamma arbetet skall disponeras. Alla avtal som hindrar företag att
självständigt bestämma över sin forskning och utveckling är i princip
konkurrensbegränsande.

Enligt Konkurrensverkets råd ligger det i den gemensamma forskningens
karaktär att resultaten skall kunna användas av de deltagande företagen i
förhållande till deras engagemang i projektet. Det är inte konkurrens-
begränsande om en parts tillgång till resultaten begränsas p.g.a. att dennes
bidrag till eller deltagande i arbetet har varit förhållandevis litet. Tillgången
till resultaten kan alltså göras beroende av deltagande företags insatser i det
gemensamma projektet. En begränsning av konkurrensen kan dock föreligga
om det inte råder proportion mellan insatsen och resultattillgången.
Förhindras tillgängligheten av resultat i större omfattning  än vad som är
motiverat utifrån parternas deltagande kan det således vara förbjudet.

Överenskommelser om att inte upplåta licenser till tredje man, uttryckliga
eller tysta, kan utgöra en konkurrensbegränsning. Gemensam forskning är
dock ett skäl för att detta skall tillåtas. Ett avtal om gemensam forskning och
utveckling som stadgar att parterna måste ingå en gemensam överens-
kommelse eller ta ett majoritetsbeslut, innan licens upplåts, omfattas därför
inte av 6§ KL.

Vilket syfte parterna har med det gemensamma projektet påverkar inte
bedömningen av avtalets förenlighet med konkurrensreglerna. I nästa avsnitt
behandlas ett par fall ur Konkurrensverkets praxis. Det framkommer tydligt
att verket följer sina egna råd.

���� .RQNXUUHQVYHUNHWV�SUD[LV

Avsnittet berör två utvalda beslut av Konkurrensverket. Bägge behandlar
ansökan om icke-ingripandebesked enligt 20§ KL samt anmälan om
undantag enligt 8§ KL. De aktuella avtalen rör gemensam forskning och
utveckling mellan två eller flera parter. Konkurrensverket tillämpar dels
konkurrens-lagen, dels det allmänna rådet KKVFS 1993:7 i sitt
beslutsfattande.



45

Enligt KL:s förarbeten73 kan gemensam forskning och utveckling mellan
flera företag innebära en kontroll och begränsning, vilket både kan vara
positivt och negativt. Om detta leder till att parts frihet begränsas eller att
part förhindras att nå framgång framför andra avtalsparter beträffande
forskning och utveckling kan avtalet vara förbjudet. Vid bedömningen tas
även hänsyn till huruvida avtalet påverkar konkurrensförhållandena för
utomstående aktörer. I nedanstående beslut utreds några problemområden
avseende gemensam forskning och utveckling.

������ 7HOLD�$%��

Saken gällde huruvida ett samarbetsavtal  avseende forskning och
utveckling mellan Telia AB (Telia) och Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(Ericsson) omfattades av förbuden i KL eller ej. Den aktuella forskningen
och utvecklingen ägde rum i ett av parterna, till lika delar, ägt bolag,
ELLEMTEL Utvecklings AB (EUA). Avtalet gällde gemensam utveckling
av grundteknik avseende teleprodukter. Telia var inte berättigad att använda
resultaten i egen tillverkning eller legotillverkning. Detta innebar att Telias
frihet att använda forskningsresultaten var beskuren. Anledningen var att
Telia inte bidrog till det gemensamma bolagets kostnader i samma
omfattning som Ericsson gjorde.

Enligt Konkurrensverkets allmänna råd, KKVFS 1993:7, p 2.6, kan ett avtal
strida mot konkurrensreglerna om det begränsar de deltagande aktörernas
beslutanderätt över det gemensamma projektets resultat och dess
utnyttjande. Rådet stadgar dock att utifrån den gemensamma forskningens
karaktär är det naturligt att resultaten får utnyttjas i proportion till parternas
deltagande i eller bidrag till projektet. När en avtalspart endast bidrar med
en mindre del, som Telia gjorde, är det således inte konkurrensbegränsande
om denna part endast får tillgång till en del av resultaten. Det kan dock vara
en konkurrensbegränsning om deltagande företag utesluts från resultatutnytt-
jande i större utsträckning än vad som motiveras av detta skäl.

Telia och Ericsson hade även ingått ett licensavtal avseende
vidareutveckling av resultaten av EUA:s grundforskning. Enligt detta avtal
fick inte Telia, utan skriftligt godkännande från Ericsson, upplåta licenser
till tredje man eller överlåta sina rättigheter från licensavtalet.

Enligt det allmänna rådet kan överenskommelser om att inte upplåta licenser
till tredje man innebära en begränsning av konkurrensen. Att parterna har ett
gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram berättigar dock avtals-
klausuler som kräver en gemensam överenskommelse eller ett majoritets-
beslut innan part får upplåta licens.

                                                
73 Prop. 1992/93:56, s 75.
74 Telia AB, dnr 959/93, 1994-05-03.
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Konkurrensverket fann således att avtalen mellan Telia och Ericsson inte
omfattades av konkurrenslagens förbud och biföll ansökan om icke-
ingripandebesked.

������ $%%��

ABB ansökte här i första hand om icke-ingripandebesked (20§ KL) och i
andra hand om undantag (8§ KL) för ett standardavtal avseende forskning
och utveckling. ABB hade lämnat uppdrag till forskare bl.a. inom universitet
och högskolor. Forskarna kompenserades utifrån tidsåtgång, resor och
traktamente m.m. Enligt standardavtalet skulle ABB erhålla rätten till
forskningsresultaten.

För att 6§ KL skall vara tillämplig krävs att ett avtal mellan två eller flera
företag föreligger. Frågan var då huruvida en enskild forskare skulle anses
som ett företag. Konkurrensverket ansåg att så var fallet. Den enskilde
forskaren utförde forskningstjänster åt ABB, mot betalning och var därför att
anse som ett företag i konkurrenslagens mening.76 Då återstod frågan om
klausulen hade till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen. Med
hänsyn till karaktären på förhållandet mellan ABB och den enskilde
forskaren ansågs inte en konkurrensbegränsning föreligga.
Konkurrensverket var av den meningen att ABB:s rätt till resultaten kunde
ses som en konsekvens av den kunskap och det kapital som företaget hade
investerat i projektet.

Avtalet innehöll även en ömsesidig sekretessklausul. Detta betraktades inte
heller som en konkurrensbegränsning. Det låg i båda parternas intresse att
deras kunskap inte spreds till tredje man. Klausulen förhindrade inte
forskaren från att bedriva andra forskningsprojekt samtidigt för andra
uppdragsgivare, inte ens om de rörde samma forskningsområde.
Konkurrensverket kom därför fram till att avtalet inte omfattades av
konkurrenslagens förbud, eftersom varken syftet eller resultatet var
konkurrensbegränsande, varför icke-ingripandebesked meddelades.

                                                
75 Asea Brown Boveri, dnr 1317/93, 1994-03-21.
76 Se avsnitt 7.6.2 om konkurrenslagens syfte och tillämpningsområde för definition av
begreppet företag.
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�� 6DPPDQIDWWDQGH�DQDO\V

I det föregående har jag utrett vad patenträtten och konkurrensrätten stadgar
om gemensam forskning och utveckling och flera rättighetsinnehavare.
Följande avsnitt avser att ge en bild av vad parterna bör och kan avtala om
mot bakgrund av detta. Syftet är att ge en översiktlig bild av vad de
deltagande företagen bör överväga när de ingår ett avtal om gemensam
forskning och utveckling. Avsnittet är på inget sätt avsett att vara
heltäckande.

I det följande sammanställer jag vad berörda rättskällor stadgar om aktuell
frågeställning. Det bör observeras att det föreligger vissa skillnader mellan
den EG-rättsliga och den svenska konkurrensrätten, även om
samstämmighet föreligger på många punkter. Jag kommer endast att
redogöra för vad de gemenskapsrättsliga förordningarna stadgar i och med
den anpassning som gjorts av de svenska motsvarigheterna. Jag tar heller
inte ställning till huruvida avtalet hör under EG-rätten eller nationell rätt.
Det avgörandet är upp till läsaren.

���� 6DPDUEHWH�RFK�VDPlJDQGH

Den i princip viktigaste frågan som parterna måste reglera är hur deras
gemensamma ägande skall hanteras. Som framgått ovan saknas regleringar
beträffande situationen med flera ägare till ett patent eller en uppfinning. I
brist på avtal måste ägarna vara eniga vid alla väsentliga dispositioner
rörande rätten. Resultatet blir att patenträtten blir svårhanterlig. Hur skall då
parterna agera?

Det finns troligen ett antal olika lösningar på detta problem. En idé är att
parterna gemensamt bildar ett nytt bolag där samarbetet inom forskning och
utveckling bedrivs. Detta bolag förvärvar rätten till uppfinningarna från de
anställda enligt lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Det
gemensamt ägda bolaget blir därmed ägare till de aktuella produkterna eller
metoderna. Parterna kan antingen överlåta eller upplåta rätten till den
kunskap eller teknik som krävs för det gemensamma projektet till bolaget.
När forskningen sedan ger resultat licensierar parterna detta av bolaget. Den
part som inte vill eller kan bidra lika mycket som motparten kan erhålla en
mindre andel i företaget. Parternas inbördes ägande regleras i ett aktieägar-
avtal, som även styr hur bolagets styrelse skall utses. Har ena parten bidragit
med mer än motparten kan detta regleras genom en större ägarandel i före-
taget och en större andel representanter i styrelsen. Jag berör inte vidare
aktieägaravtalets innehåll eftersom det beror på parternas inbördes förhåll-
ande och behov. Dessutom går jag inte närmare in på de bolagsrättsliga
aspekterna av parternas samarbete.
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Deltagarna måste ta hänsyn till konkurrensrätten. Huruvida det blir den
gemenskapsrättsliga eller den nationella eller båda beror på parterna och
deras verksamhet.77 En gemensam organisation kan leda till att forskningen
och utvecklingen kontrolleras och begränsas. Parternas avtal får på inga
villkor hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen (6§ KL respektive art
81 RomF). Enligt KKVFS 1993:7, p 2.6, får inte avtalet begränsa parternas
rätt att själva besluta hur resultaten skall användas. Parterna bör även beakta
lagstiftningen om joint ventures (JV). Med JV avses ”företag som är
gemensamt kontrollerade av två eller flera andra oberoende företag”.78

Beroende på typ av JV kan antingen 6§ KL eller 34§ KL vara tillämpliga.
Begreppen är inte helt klara inom svensk konkurrensrätt. Inom de EG-
rättsliga konkurrensrätten kan JV antingen bedömas enligt en särskild
koncentrationsförordning eller artiklarna 81 och 82 RomF.

Vad gäller gruppundantaget avseende forsknings- och utvecklingsavtal så
omfattar det även rättigheter och skyldigheter för företag som är anknutna
till parterna (art 9). Det gemensamma bolaget skulle därför omfattas av
förordningens stadganden. Gemensam forskning och utveckling beträffande
resultatutnyttjanden anses vidare föreligga när arbetet utförs av ett
gemensamt företag (art 1.3.a).

Förordningen rörande tekniköverföringsavtal gäller även licensavtal till ett
av konkurrerande företag gemensamt ägt företag. Det krävs dock att de
deltagande företagen, vid tillverkningslicenser, inte har mer än 20 % av den
gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna beträffande varor
som omfattas av licensen samt företagens övriga varor som kan anses som
substituerbara. Om licensen både gäller tillverkning och distribution får
marknadsandelen endast utgöra 10%  (art 5.1.2).

Detta är bara ett förslag på hur parterna kan hantera sin gemensamma
forskning och utveckling samt efterföljande gemensamma ägande. Det finns
säkert andra sätt som kan passa deltagarna lika bra eller bättre. Det
viktigaste är dock att parterna reglerar hur de skall förfara vid oenighet
beträffande dispositioner med patent samt hur samarbetet skall hanteras. När
parterna utgörs av företag torde dock bolagsformen vara att föredra, så länge
samarbetet kan föras inom lagens ramar.

���� 5lWWHQ�WLOO�UHVXOWDW

En viktig del i parternas samarbete, som bör regleras, är rätten till resultat.
Skall parterna ha rätt till lika stor del i resultaten eller finns det något som

                                                
77 Se ovan avsnitt 7.1.
78 Linder, F., EG-rättens modell för bedömning av joint ventures att föredra, Konkurrens nr
4, 1995, s 4.
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motiverar skillnader? Parternas bidrag till det gemensamma projektet,
finansiellt eller tekniskt, är kanske olika stora. Detta kan vara ett skäl till att
ena parten skall vara berättigad till en större andel av projektets resultat.
Rättshavarna bör i vilket fall som helst avtala om hur rätten till resultaten
skall fördela sig. Vad bör då parterna överväga vid utformandet av denna
klausul?

Enligt gruppundantaget avseende forskning och utveckling finns det vissa
artiklar som de deltagande företagen måste ta hänsyn till när avtal sluts.
Artikel 2 innehåller villkor som måste uppfyllas för att undantaget skall
gälla. Förordningen kräver att samarbetets resultat är tillgängligt för
samtliga av avtalets parter (art 2.b). Artikeln säger dock ingenting om
utnyttjandet. När avtalet endast avser gemensam forskning och utveckling,
inte gemensamt utnyttjande, skall varje deltagande part självständigt kunna
använda sig av resultaten samt redan existerande tekniskt kunnande som
krävs för detta (art 2.c). Dessa villkor kan parterna inte ignorera.
Avtalsklausulen rörande rätten till resultat måste därför uppfylla dessa
villkor för att gruppundantaget skall vara tillämpligt.

Förordningen reglerar även vilka konkurrensbegränsningar som är tillåtna.
Parterna kan därför avtala om följande skyldigheter. Deltagande företag kan
åläggas att inte tillverka de varor eller använda de metoder som omfattas av
avtalet inom områden som är förbehållna andra parter. Det är vidare tillåtet
att begränsa parts tillverkning eller användning av avtalets varor eller
metoder till ett eller flera tekniska användningsområden. Förutsättningen är
dock att parterna inte var konkurrenter vid avtalets ingående (art 4.1.d, 4.1.e,
och art 3). Dessa begränsningar innebär att parterna inte fritt kan använda
samarbetets resultat. Rätten till resultaten och dess utnyttjande kan därmed
begränsas enligt ovanstående.

Parterna får inte åläggas generella begränsningar beträffande den mängd
avtalsvaror som de får tillverka eller sälja eller beträffande de antal åtgärder
de får vidta (art 6.c).

Följande stadganden rör inte själva rätten till resultat utan snarare anknutna
skyldigheter. De bör ändå beaktas av parterna vid avtalets slutande. Part kan,
enligt gruppundantaget, vara skyldig att meddela det tekniska kunnande som
krävs för att utnyttja resultaten av den gemensamma forskningen och
utvecklingen. Vidare kan part åläggas att endast använda know-how, som
erhållits från en annan part, för att genomföra programmet eller för att
utnyttja dess resultat. Det är dessutom tillåtet att avtala om skyldigheter för
parterna att betala royalties eller utföra tjänster åt övriga parter som
kompensation för skillnader i bidrag till det gemensamma projektet eller
utnyttjande av resultaten (art 5.1.a, 5.1.b, 5.1.f).

Konkurrensverket har, som nämnts ovan, utfärdat allmänna råd. Dessa är
inte bindande för domstolarna men är ändå av intresse för den nationella
konkurrensrätten. Enligt KKVFS 1993:7 p 2.6 är avtal om gemensam
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forskning och utveckling fram till ett industriellt utnyttjande inte
konkurrens-begränsande. Det gäller även när parterna delar upp
forskningsmetoder och utvecklingsarbete mellan sig. Kravet är dock att
resultaten är tillgängliga för samtliga deltagande företag. En begränsning av
konkurrensen kan dock föreligga om avtalen styr hur resultaten av den
gemensamma forskningen och utvecklingen skall användas. En fördelning
av forskningsområden utan att resultaten är tillgängliga för alla parter anses
som en specialisering vilken kan vara konkurrensbegränsande. Det är dock
accepterat  att resultaten av den gemensamma forskningen utnyttjas av
parterna i förhållande till deras deltagande. I ett avtal där ena partens tillgång
till forskningsresultaten begränsas utifrån kostnadsbidrag e dyl är det dock
viktigt att upprätthålla proportionen mellan bidrag och resultattillgång.
Tillgången till resultat får inte begränsas i vidare mån än vad som motiveras
av parternas andel i samarbetet.

Parterna kan således fördela rätten till resultat mellan sig, under
förutsättning att skillnader föreligger i deras deltagande. Dessa skillnader
kan vara såväl ekonomiska som tekniska. Ett exempel på ovanstående
resonemang finns i Konkurrensverkets beslut i avsnitt 7.8.2, det sk ABB-
beslutet.

���� 5lWWHQ�WLOO�LQI|UW�NXQQDQGH

I ett gemensamt projekt avseende forskning och utveckling har båda parter
med sig tidigare förvärvat och beprövat kunnande. Skall då parten fritt dela
med sig av detta och vilken rätt har respektive part till detta kunnande efter
projektet avslutats? När det gäller avtal som endast behandlar gemensam
forskning och utveckling, utan något gemensamt utnyttjande, kräver
gruppundantaget79 att varje part självständigt skall kunna utnyttja resultaten
samt redan existerande tekniskt kunnande som krävs för detta. Har således
ena parten ett visst tekniskt kunnande som erfordras för att resultaten av den
gemensamma forskningen skall kunna utnyttjas måste denne dela med sig
till motparten (art 2.c). Om parterna vill att avtalet skall omfattas av grupp-
undantaget måste de uppfylla detta krav.

Parterna kan avtala om villkor som ålägger dem skyldighet att meddela
tekniskt kunnande som behövs för att genomföra programmet och för att
utnyttja dess resultat. Detta innebär att deltagande företag även vid
gemensamt utnyttjande kan vara pliktiga att meddela varandra nödvändiga
tekniska kunskaper (art 5.1.a). Företagen kan dock åläggas att inte använda
detta kunnande för andra syften än det gemensamma forskningsprojektet
eller utnyttjandet av resultaten från detta (art 5.1.b). Part kan vidare vara

                                                
79 Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpningen
av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling.
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skyldig att hålla erhållet know-how hemligt. Denna tystnadsplikt kan gälla
även efter avtalets upphörande (art 5.1.d).

Slutsatsen av detta är att även om part kan vara tvungna att dela med sig av
sitt tekniska kunnande, kan denne ändå behålla kontrollen över detta genom
att kräva avtalsklausuler som begränsar motpartens användarrätt.

Uppmärksammas bör även artiklarna 2.1.1 och 2.1.3 i gruppundantaget om
tekniköverföringsavtal. Dessa bestämmelser begränsar licenstagarens
förfoganden med licensierat know-how och patent. (Se även övriga delar av
artikel 2).

���� 5lWWHQ�WLOO�I|UElWWULQJDU

När de deltagande parterna har utnyttjat forskningsresultaten under en tid är
det troligt att ena eller båda parterna utvecklar dessa i någon riktning. De
upptäcker att förbättringar kan ske av den gemensamt utvecklade produkten
eller metoden. Hur skall dessa förbättringar hanteras av parterna? Skall
motparten ha rätt att ta del av dem eller är de förbehållna den part som
utvecklat dem? De deltagande företagen bör behandla frågan redan vid
avtalsförhandlingarna om det gemensamma FoU-projektet.

I gruppundantaget avseende avtal om forskning och utveckling stadgas
följande. Det är tillåtet att parterna i sitt avtal ålägger varandra en
”meddelarplikt” beträffande vunna erfarenheter vid utnyttjandet av
resultaten. De kan även meddela varandra icke-exklusiva licenser för
uppfinningar som medför förbättringar eller utvidgar användningsområdena
(art 4.1.g). Parterna kan således avtala om licensiering av vidareutvecklingar
till varandra.

Det är inte ovanligt att parterna vid inledningen av det gemensamma
projektet meddelar varandra licenser på know-how eller redan patenterade
uppfinningar. Uppstår förbättringar på den licensierade tekniken är grupp-
undantaget om tekniköverföring av intresse.

Enligt artikel 2.1.4 gäller undantaget även om licenstagaren är skyldig att
meddela licensgivaren en licens på förbättringar av eller nya använd-
ningsområden för den licensierade tekniken som denne själv har tillfört.
Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Beträffande
förbättringar som kan särskiljas från det licensierade måste licensen vara
icke-exklusiv. Skälet är att licenstagaren skall ha möjlighet att själv utnyttja
sin förbättringar eller dra nytta av dem genom att meddela licens till tredje
man. Det krävs dock att know-how som fortfarande är hemligt inte avslöjas
genom en sådan licens. Vidare måste licensgivaren förbinda sig att meddela
licenstagaren en licens avseende sina förbättringar. Licensåtagandet kan vara
såväl exklusivt som enkelt. Parterna bör dock beakta bestämmelsen i artikel
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3.6. Den innebär att om skyldigheterna i artikel 2.1 faller under förbudet i
artikel 81.1 RomF kan licenstagaren inte förpliktas, helt eller delvis, att
överlåta sina rättigheter avseende förbättringar av eller nya användnings-
områden för den licensierade tekniken.

I övrigt finns det inga regleringar beträffande rätten till förbättringar. Det
kan ses som en naturlig följd av samarbetet att parterna även skall dela med
sig av eventuella förbättringar, men det är ingen självklarhet. En klausul om
ömsesidigt utbyte av förbättringar rekommenderas därför i avtalet.

���� 3DUWHUQDV�ROLND�ELGUDJ

De parter som ingår i det gemensamma projektet kan ha varierande intresse
och nytta av forskningen. En part erhåller kanske större fördelar av
samarbetets resultat än en annan. Det betyder inte att projektet är helt
ointressant för parten, men behovet av forskningen kan vara olika stort och
finnas inom olika områden.80 Detta kan föranleda skillnader i parternas
bidrag till forskningen. Deltagarna bör komma överens om storleken på sina
respektive bidrag till forskningen och vad de eventuella skillnaderna skall
innebära för samarbetet. Att en part endast kan bidra med begränsade
ekonomiska resurser behöver inte betyda att denne endast får en begränsad
tillgång till resultaten. Ett mindre bidrag till forskningens kostnader kan
mycket väl kompenseras med ett omfattande tekniskt kunnande. Frågan kan
dock leda till konflikter och därför är en avtalsreglering att rekommendera.

I gruppundantaget rörande avtal om forskning och utveckling stadgas att
parterna har möjlighet att ålägga varandra skyldighet att betala royalties eller
utföra tjänster åt övriga deltagare för att utjämna skillnaderna i bidrag eller
resultatutnyttjanden. Part kan även vara tvungen att dela med sig av de
royalties som tredje man betalar (art 5.1.f och 5.1.g).

Jag har tidigare nämnt att KKVFS 1993:7 p 2.6 uttrycker att parternas
bidragsskillnader kan motivera att de har olika tillgång till resultaten, under
förutsättning att balansen mellan deltagande och resultattillgång
upprätthålls.

Att parterna kan samarbeta inom forskning och utveckling utan att bidra
med lika stora andelar eller med olika typer av bidrag är en klar fördel. På så
sätt kan företagens olika fördelar och tillgångar utnyttjas effektivt.
Situationen kan dock leda till irritation mellan parterna, om någon eller båda
upplever att de bidrar med mer än motparten. För att undvika en eventuell
tvist bör de därför reda ut förhållandena innan samarbetet inleds. När
företagen begränsar en parts tillgång till resultaten utifrån dennes bidrag är

                                                
80 Se t.ex. KKV:s beslut�Telia, dnr�959/93.
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det viktigt att proportionerna mellan dessa faktorer upprätthålls. En
bristande balans kan leda till att en konkurrensbegränsning anses föreligga.

���� 6HNUHWHVV

En viktig fråga mellan parterna är huruvida sekretess skall föreligga. En viss
sekretess mellan avtalsparter anses följa av allmänna avtalsrättsliga
principer. Avtalspart får därför inte agera på ett sådant sätt att det orsakar
skada för hans motpart.81 Det säkraste för projektets deltagare är dock att
själva utforma en klausul om tystnadsplikt och tydligt ange omfattning och
giltighetstid.

Följande regleringar återfinns i gruppundantaget avseende forsknings- och
utvecklingsavtal. Parterna kan ålägga varandra tystnadsplikt avseende det
know-how som erhållits eller utvecklats gemensamt inom programmet.
Tystnadsplikten får utsträckas till att gälla även efter avtalets upphörande
(art 5.1.d). (Motsvarande typ av reglering finns i gruppundantaget om
teknik-överföring artikel 2.1.1.)

Även artikel 5.1.b är intressant i sammanhanget. Enligt denna kan part
åläggas att inte använda det know-how som erhållits från annan part för
andra syften än att genomföra FoU-programmet och för att utnyttja
resultaten.

Enligt gruppundantaget kan således parterna avtala om sekretess både för
kunskap som parterna har haft med sig in i samarbetet och kunskap som de
senare utvecklat tillsammans. Tystnadsplikten kan dessutom vara längre än
avtalets giltighetstid. Detta är en fördel eftersom konfidentiell information
inte upphör att vara känslig bara för att samarbetet har avslutats.

Tidigare har jag redogjort för ett par av KKV:s beslut. I beslutet som ovan
har kallats ”ABB” berörs ett standardavtal mellan ABB och enskilda
forskare som bl.a. innehöll en sekretessklausul. Denna klausul prövades av
verket. KKV ansåg att sekretessbestämmelser kan vara
konkurrensbegränsande om de förhindrar parterna från att fritt utnyttja
kunskap eller resultat. Klausulens lydelse innebar ett ömsesidigt förbud mot
att, till tredje man, sprida kunskap som motparten fört in i projektet samt
kunskap som förvärvas om motparten under samarbetets gång.
Bestämmelsens giltighetstid var fem år efter avtalets upphörande.

ABB anförde att klausulen var nödvändig. Utan denna reglering skulle
företaget omöjligt kunna dela med sig av information eftersom den ofta är
konfidentiell. Även KKV ansåg att klausulen var nödvändig för att ABB
skulle kunna genomföra forskningssamarbetet. Sekretessbestämmelserna

                                                
81 Fahlbeck, R., Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, 1992, s 226.
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förhindrade inte heller att forskaren bedrev andra projekt samtidigt, för
andra uppdragsgivare, inom samma forskningsområde.

Eftersom varken ABB eller forskaren hade något intresse av att tredje man
kunde ta del av deras information ansåg verket att någon begränsning av
konkurrensen inte förelåg. Klausulens giltighetstid under fem år efter
avtalets upphörande förändrade inte bedömningen.82

KKV godkände således sekretessklausulen. Vilka slutsatser kan man då dra
av beslutet? Beslutet tyder på att parterna inte kan avtala om sekretess utan
att kunna ange något skäl för detta.  Hur starka dessa skäl behöver vara är
dock svårt att säga. För att KKV skulle komma fram till att en konkurrens-
begränsning inte förelåg, krävdes det att parternas kommersiella frihet vid
kunskaps- eller resultatutnyttjanden inte förhindrades. Verket lade därför
stor vikt vid att det inte låg i någon parts intresse av att deras information
spreds till tredje man. En faktor som säkerligen inverkade var att forskaren
inte på något sätt förhindrades att bedriva forskning för andra
uppdragsgivare.

Sekretessbestämmelser är praktiskt viktiga för att forsknings- och
utvecklingsprojekt skall komma till stånd, vilket är tydligt i detta fallet.
Företag är ovilliga att dela med sig av hemlig information utan någon form
av garanti för dess bevarande. I brist på sekretessklausuler i avtalet finns det
andra regleringar som kan vara till hjälp. I början av avsnittet nämnde jag
den allmänna avtalsrättsliga principen enligt vilken avtalsparter inte får
handla så att motparten skadas. I lag (1990:409) om skydd för
företagshemligheter, FHL, finns dessutom en paragraf som skyddar
konfidentiell information som utbytts vid affärsförbindelser.

Enligt 6§ FHL skall nämligen den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som han i
förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med denne,
ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Hemligheten
skyddas alltså av en skadeståndsskyldighet.

Med företagshemlighet avses sådan information om affärs- eller
driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse, som näringsidkaren håller
hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för denne  i konkurrens-
hänseende (1§ FHL).83 FHL kan således användas av företagen som ett
skydd för konfidentiell information i affärsrelationer.

                                                
82 Enligt ett beslut från kommissionen accepterades ett licensavtal med en sekretesstid på tio
år efter avtalets upphörande, Burroughs-Delplanque 1972, OJ L 13/50.
83 Jag går inte närmare in på definitionen av företagshemlighet eller i övrigt om FHL. För
vidare information se Fahlbeck, R., Företagshemligheter, konkurrensklausuler och
yttrandefrihet, 1992.
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Slutsatsen är att parterna, i brist på en sekretessklausul, inte är helt
oskyddade. Ovanstående lösningar är dock inte fullständigt pålitliga.
Parterna bör avtala om sekretess för att få ett mer fullödigt skydd.

���� /LFHQVHU

De samarbetande parterna bör reglera hur licensiering mellan parterna skall
gå till samt om, och i så fall hur, licenser till tredje man skall få utfärdas.
Har parterna meddelat licens på teknik eller kunskap till varandra, eller till
tredje man, skall de även reglera huruvida licenstagaren får ge underlicenser
respektive överlåtelser. Enligt 43§ PL kan licenstagaren överlåta sin rätt
vidare endast om parterna har avtalat om detta. Gruppundantaget avseende
tekniköverföringsavtal tillåter att parterna avtalar om klausuler som
förbjuder vidareupplåtelser eller överlåtelser (art 2.1.2).

Det finns även ett beslut av konkurrensverket som berör denna fråga. I det
tidigare nämnda beslutet ”Telia” hade parterna bl.a. ingått ett licensavtal
avseende vidareutvecklingar. Avtalet reglerade parternas rätt att upplåta
nyttjanderätt till varandra eller tredje man avseende bl.a. patent och know-
how. Enligt avtalet måste Telia erhålla ett skriftligt godkännande från
motparten Ericsson för att kunna upplåta underlicenser eller överlåta sina
rättigheter. Frågan var då huruvida detta kunde anses utgöra en
konkurrensbegränsning.

Konkurrensverkets allmänna råd, KKVFS 1993:7 p 2.6, stadgar att
överenskommelser, oavsett form, om att inte upplåta licens till tredje man
kan vara en begränsning av konkurrensen. När det är fråga om gemensam
forskning är det dock berättigat att deltagarnas möjlighet att upplåta licens
till tredje man styrs av gemensamma överenskommelser eller majoritets-
beslut. Enligt rådet omfattas därför sådana avtal inte av 6§ KL. Enligt dessa
regler kan således parterna begränsa rätten till licensiering.

���� gYULJW

I detta avsnitt behandlas vissa områden som parterna bör fundera över vid
avtalets slutande. Till exempel bör parterna vara noggranna med att
specificera avtalets objekt. Det utgörs vanligen av den gemensamma
forskningen, men kan även omfatta teknik eller know-how. Vad omfattar
avtalet och för hur länge. Ytterligare ett råd ar att parterna utarbetar
definitioner på eventuellt svårtolkade begrepp. Det är viktigt att parterna
menar samma sak när de diskuterar t.ex. grundforskning.

Inom den gemensamma forskningen är det inte ovanligt att flera länders
lagstiftning är aktuell. Aktualiseras mer än ett lands lag bör parterna även
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avtala om lagval och därmed beakta de olika ländernas inställning till
samarbetet och dess resultat. Immateriella rättigheter är territoriellt
begränsade, vilket innebär att de måste ansöka om skydd i samtliga länder
där det behövs.

Oavsett om internationella frågeställning uppstår eller ej kan det vara klokt
att reglera hur en eventuell tvist mellan parterna skall lösas. Detta kan
antingen ske genom ett traditionellt domstolsförfarande eller genom ett
skiljeförfarande. För skiljeförfarande talar att processen inte är offentlig,
vilket kan vara av högsta vikt vid gemensam forskning och utveckling. Ett
skiljeförfarande är dessutom avklarat på betydligt kortare tid. Vidare är det
enklare att begränsa eller förutse kostnaderna vid ett skiljeförfarande, även
om denna process är väldigt dyr. Ett vanligt domstolsförfarande kan vara
svårbedömd, då den kan pågå i tre instanser och innebära enorma
rättegångskostnader för förlorande part.
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Förhoppningsvis har jag nu lyckats att förmedla en bild av rättsläget
beträffande gemensam forskning och utveckling samt problemet med flera
rättighetsinnehavare. Området är problematiskt i och med att det på vissa
områden helt saknas regleringar och på andra områden är existerande
regleringar svårtolkade.

Vad lagstiftaren bör göra de lege ferenda är svårt att uttala sig om. De parter
som samarbetar inom forskning och utveckling är långt ifrån en homogen
grupp, vilket gör att situationen är svår att reglera i lag. Beträffande gemen-
samma patenthavare anser jag att lagreglering troligen inte är det bästa sättet
att förfara. Avtal är lättare att anpassa till parternas skiftande förhållanden
och behov. En viss koordinering med allmänna regler om samägande hade
dock kunna vara en lösning.

Beträffande dagens konkurrensrätt är den relativt fullödig. Tillvägagångs-
sättet med ett generellt förbud, där undantag beviljas för avtal med positiva
verkningar, passar denna situation där det ena avtalet inte är det andra likt.
De gemenskapsrättsliga gruppundantagen är visserligen aningen
svårtolkade, men ju mer dessa tillämpas och praxis utvecklas, ju mindre
problem torde uppstå.
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