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Sammanfattning 

Patentsystemet kan ge upphov till vad som kallas patentsnår, där en aktör som vill producera 

en produkt eller bedriva en process måste vända sig till de olika patentinnehavare vilka 

innehar rättigheterna till de nödvändiga teknikerna för att få göra detta. Det här är ett 

förfarande som är både kostsamt och tidskrävande och därigenom får en dämpande inverkan 

på innovationen. För att hantera detta kan patentinnehavare gå samman i en patentpool och 

genom denna gemensamt licensera ut de patent vilka krävs för att producera en produkt eller 

bedriva en process.  

 

Dessa poolsamarbeten som berör monopolrättigheter kan dock skapa konkurrensbegränsande 

effekter. Genom tiderna har domstolarna gått från en bedömning av patentpooler som en 

rättmätig utbyggnad av patenträtten, till en bedömning att varje avtal som ökar patenträttens 

omfattning är olaglig för att slutligen tillämpa regler som tar hänsyn till positiva och negativa 

effekter och därifrån göra en avvägning i fall till fall. 

 

Den tidiga utvecklingen tog plats i Förenta staterna men det nuvarande rättsläget är i stort det 

samma också i EU. De första reglerna som utfärdats om patentpooler är de riktlinjer som 

kommissionen gav ut 2004, dessa ger ledning om hur kommissionen kommer att bedöma ett 

poolsamarbete men de utgör inte bindande rätt. Det faktum att riklinjerna inte utgör bindande 

rätt medför en osäkerhet för marknadens aktörer i och med de kan bli ifrågasatta trots 

uppförande av pool i enlighet med riktlinjerna, att ett sådant ifrågasättande skulle ske är dock 

osannolikt. 

 

Poolers legalitet bedöms utifrån den konkurrenseffekt tekniken medverkar till, poolens 

struktur samt de villkor som uppställs i poolavtalet. Riktlinjerna är idag allmänt utformade, 

och för att säkerställa att poolerna inte leder till konkurrenshämmande effekter, såsom 

kartelliknande verksamhet, skulle exempelvis det idag frivilliga alternativet att ha med en 

oberoende expert vid uppförande och driften av poolen kunna bli obligatoriskt. 

 

Riktlinjerna utgör EU-rättens första stapplande steg, och osäkerheten kring poolernas 

reglering kommer sannolikt att åtgärdas i takt med att fler ställningstaganden görs av EU-

domstolen och kommissionen samt att regleringen fastställs. 
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1  Inledning  

1.1 Problembakgrund 

 

 

Bild 1. Visa hur licensiering går till, först utan förekomsten av patentpool sedan med sådan. 

De blå pilarna representerar licenser, LT står för licenstagare och P för patent. 

 

När någon vill tillgodogöra sig en produkt eller process vilken någon annan innehar patent-

rätten till måste intressenten vända sig till patentägaren för att ansöka om en licens. Det är inte 

ovanligt att intressenten blir tvungen att vända sig till flertalet patentägare för att kunna 

tillgodogöra sig en teknik, inte minst när det rör sig om en standard eftersom att det vid dessa 

oftast är fråga om ett stort antal patentägare. Förfarandet är både tidskrävande och framför allt 

kostsamt, osäkerhet kvarstår dessutom huruvida alla rättigheter erhållits. 

 

Ett illustrerande exempel är MPEG-4 Visual, vilket är standard för uppläsning av ljud- och 

videofiler som i skrivande stund omfattar ca 800 essentiella patent vilka ägs av 25 olika 

företag. För att kunna använda sig av tekniken skulle intressenten alltså behöva ingå 

licensavtal med alla 25 parter. MPEG-4 standarden omfattas dock av en patentpool som 

administreras av MPEG-LA och ett avtal med denna part är allt som krävs för att få 

implementera tekniken i någon produkt, detta kallas för one-stop-licensiering. 

 

 

Ett av de viktigaste målen inom EU är att skapa en stark gemensam marknad och det finns 

därför en viss oro för att samarbeten mellan konkurrenter, vilket ofta är fallet i teknikpooler, 
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ska påverka marknaden och konkurrensen negativt. Samtidigt observeras att pooler kan vara 

positiva för både konkurrens och innovation, men avvägningen mellan för- och nackdelarna 

kan vara svår att göra. Samarbetsavtal som påverkar konkurrensen negativt förbjuds 

uttryckligen av artikel 101 i Fördraget om Europiska Unionens funktionssätt, FEUF
1
. 

Undantag medges enligt artikel 101.3 FEUF och vägledning för patentpooler finns i 

riktlinjerna till gruppundantaget om tekniköverföring, vidare kallade riktlinjerna
2
. 

Regleringen leder till en bedömning utifrån hur samarbetet förväntas påverka konkurrensen 

och vidhåller rätten för kommissionen att i fall till fall göra bedömningar baserade på 

sakomständigheterna och dessa beslut kan skilja sig från riktlinjernas ordalydelse. 

 

1.1 Problemformulering 

Medför osäkerheten kring riktlinjernas rättsliga ställning konkurrenshämmande effekter och 

hur kan i så fall dessa undvikas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Tidigare artikel 81 EG-fördraget. 

2
 Kommissionens tillkännagivande, (2004/C 101/02) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på 

avtal om tekniköverföring (101 FEUF) 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att först ge läsaren en grundläggande förståelse för hur patentpooler 

regleras i dagsläget för att sedan resonera de lege ferenda kring om och hur regleringen skulle 

kunna förstärkas ytterligare för att försäkra att poolsamarbeten inte påverkar konkurrensen 

negativt. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi behandlar i uppsatsen varken patent eller licenser annat än i överskådligt mening samt i 

den utsträckning som de berör patentpooler. Avtalen mellan parterna inom patentpoolen 

berörs inte av det Europeiska gruppundantaget för artikel 101 FEUF, men det gör däremot 

avtal mellan patentpoolen och licenstagaren - ett förfarande vi inte kommer utreda i 

uppsatsen. 

 

1.4 Metod 

I avsnitt 2 kommer en översiktlig genomgång av information relevant för förståelsen av 

patentpoolssystemet ske. För en historisk återblick i utvecklingen av domstolarnas behandling 

av patentpooler kommer vi i avsnitt 3.1 gå igenom ett antal rättsfall från Förenta staterna, det 

är där utvecklingen ägt rum och genom att observera hur reglerna utvecklats kan vi bättre 

förstå de olika avvägningar som måste göras i förhållande till patentpooler. 

 

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av EG:s konkurrensregler, undantaget om 

tekniköverföring samt kommissionens riklinjer för tillämpning av undantaget om 

tekniköverföring, internationella handelsavtal såsom de utfärdade av World Intellectual 

Property Organization samt doktrin rörande teknikpooler, licenser och standarder. I viss mån 

även den svenska patentlagen. Dessa kommer ligga till grund för den genomgång av 

patentpoolernas reglering vilken ges i de inledande kapitlen. När uppsatsen sedan övergår till 

de lege ferenda-spekulationer kommer det material i uppsatsens inledande kapitel 

vidareutvecklas baserat på den kunskap vi samlat på oss under arbetet gång för att undersöka 

om förbättring av riktlinjerna kan ske. 
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2 Översikt över relevant bakgrundsfakta 

Det här kapitlet har som syfte att ge läsaren grundläggande förståelse för begrepp och 

förfarande väsentliga för förståelsen för patentpooler. 

 

2.1 Begreppen 

I riktlinjerna nämns inte begreppet patentpool utan istället definieras en teknikpool som ett 

”avtal genom vilka två eller flera parter sammanställer ett teknikpaket som inte bara 

licensieras till sådana som bidrar till poolen utan också till tredje man”
3
. Innehållet i en 

teknikpool består dock ofta av just patent. Det har däremot visat sig att allt som behövs i en 

pool för att denna ska vara komplett inte alltid är patenterbart varför man, främst, inom 

Europa gått över till det mer allomfattande begreppet teknikpool, där begreppet teknik inte 

bara innehåller patent utan även ”patentsökningar och andra immateriella rättigheter än 

patent”
4
. I denna uppsats kommer dessa begrepp att användas som komplement till varandra 

med betoning på just patentdelen. 

 

2.2 Patentsystemet 

Patent kan den med rättigheterna till en uppfinning ansöka om, 1 kap. 1 § PL
5
. Patentet ger, 

enligt 1 kap. 3 § PL, innehavaren en ensamrätt vilken innebär att utan samtycke får ingen 

annan tillgodogöra sig uppfinningen ekonomiskt. Vad som är en uppfinning definieras dock 

aldrig i lagen, istället har denna definition kommit att växa fram i praxis och doktrin vilka har 

preciserat tre kriterier. Dels ska uppfinningen ha teknisk effekt, vilket innebär att den ska lösa 

det tekniska problem den utges lösa samt att en fackman ska kunna fastställa att den fungerar. 

Vidare ska uppfinningen ha teknisk karaktär vilket anknyts till att 1 kap. 1 § PL stadgar att en 

uppfinning är patenterbar förutsatt att den kan tillgodogöras industriellt. Det är inte meningen 

att begreppet industriellt ska tolkas snävt, istället ska det tolkas som praktiska nyskapelser på 

det tekniska området i stort och inte knutet till någon speciell bransch eller institutioner av 

tydlig teknisk karaktär. Det tredje kriteriet utgörs av att uppfinningen ska vara reproducerbar, 

det vill säga att uppfinningen åstadkommer önskat resultat inte bara en gång, utan varje gång.
6
 

                                                 
3
 Riktlinjerna p. 210. 

4
 Riktlinjerna fotnot 69. 

5
 Patentlag (1967:837) 

6
 Bernitz , Ulf, m fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl 11, Jure 2009. s 149 f. 



  

   

8 

 

Grundtanken med patent är att de ska främja den industriella utvecklingen, vilket ska ske 

genom att uppmuntra till innovation. Denna uppmuntran genomförs med hjälp av tre 

funktioner och den första är den informationsspridning patentsystemet bidrar med. Tack vare 

att all information om det sökta patentet blir offentliggjord ger det marknadens övriga aktörer 

möjlighet att utveckla och förbättra, något som kommer allmänheten till nytta genom 

kvalitativa produkter till rimliga priser. Vidare är det skydd som patentsystemet ger 

patentinnehavaren rätt att bestämma över sina investeringar en viktig komponent för att hålla 

produktkonkurrensen aktiv eftersom att innehavaren, om denne inte beviljar licens, tvingar 

konkurrenterna att själva utveckla alternativ för att inte hamna på efterkälken i utvecklingen. 

Slutligen är det en viktig del att patentinnehavaren får ekonomiska fördelar från sin 

uppfinning, hur stor dessa blir bestäms av hur aktuell patentet är för marknadens behov 

eftersom att det är på denna priset bestäms.
7
 För sin giltighet ska uppfinningen  även vara helt 

ny jämfört med  vad  som tidigare finns känt och dessutom skilja sig från detta, 1 kap 2 § PL. 

 

Inom Europa har det sedan länge funnits en strävan om ett gemensamt Europapatent, något 

som har visat sig vara svårt att genomföra i praktiken på grund av oenigheter länderna 

emellan; främst rörande val av språk. 1973 etablerades dock The European Patent 

Organisation av Convention on the Grant of European Patents, EPC, med syftet att i 

möjligaste mån harmonisera Europas patentsystem.
8
 Sverige har ratificerat och därefter 

inkorporerat dem i patentlagen, PL. 

 

2.3 Patenticens  

En uppfinnare kan oftast inte själv tillgodogöra sig alla fördelar av ett erhållet patent, att 

licensera ut rättigheten till andra kan vara ett bra sätt att, genom licensavgifter, öka 

förtjänsten. Licens innebär att patentinnehavaren ger ett sådant samtycke som anges i 1 kap. 3 

§ PL till utnyttjande av den patenterade uppfinningen. I och med utgiven licens avstår därmed 

patentinnehavaren från sin rätt att hindra användandet av patentet i licensens utsträckning. 

Licenstagaren har samma rätt som patentinnehavaren att vid domstol yrka om 

intrångsundersökning
9
 eller att fastslaget intrång vid vite ska avbrytas

10
. Det finns inga 

                                                 
7
 Bernitz, Ulf. s. 135 f. 

8
 EPO. Scenarios for the future. 2007. 

9
 7 kap. 59 b § PL. 

10
 7 kap. 57 b § PL. 
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bindande regler för hur licensavtal ska se ut och därför kan de utformas på många olika sätt, 

det finns dock en presumtion om att licensen inte är överförbar.
11

 

 

Licensen kan vara exklusiv för uppfinningen och innebär i så fall att licenstagaren ensam har 

rätt att tillgodogöra sig uppfinningen och patentinnehavaren får inte utge fler licenser som 

skulle konkurrera med den exklusiva. Exklusiviteten kan utformas att vara fullständig eller 

endast omfatta ett geografiskt eller funktionellt område. Funktionellt i den mening att licensen 

omfattar uppfinningens utnyttjande inom ett teknikområde eller en produkt men inte andra 

tillämpningsområden.  

 

Uppstår tvist angående licensavtalet finns ingen lämplig lag att falla tillbaka på, köplagen som 

i princip är tillämplig analogt behandlar inte väl den immaterialrättsliga problematiken. 

Istället får från avtalet uttolkas syfte, avtalsobjektets särprägel och avtalets lydelse för att lösa 

tvisten.
12

 

2.3.1 Patentsnår 

Områden som är teknikintensiva och utvecklas snabbt, kan i många fall ge upphov till ett 

spritt innehav av patenträttigheter som blockerar varandra och medför därför en svårighet att 

samla de rättigheter som krävs för att producera någonting på området, och det är denna 

blockering som kallas för ett patentsnår.
13

 Fenomenet beskrivs av Heller och Eisenberg som 

”Tradgedy of the anticommons”
14

 och kan förklaras som att när många har en rätt att hindra 

andra, exempelvis genom patent, från att använda en teknik kommer produkten inte 

produceras optimalt.  

 

Blockeringar kan uppstå genom att en förbättring på en patenterad produkt patenteras, en så 

kallat envägsblockering. Alternativet är dubbelblockering, att två patenthavare innehar 

rättigheter som båda krävs för att en produkt ska kunna produceras. 

 

I teorin skulle varje tilltänkt tillverkare av en produkt, kunna begära en skälig licens av de 

relevanta patenthavarna och börja producera den. Vad som försvårar saken är dock att 

                                                 
11

 6 kap. 43 § PL. 
12

 Bernitz, Ulf s 186 f. 
13

 Beskrivs av Carl Shapiro som en pyramid där för att lägga den översta stenen krävs tillåtelse från samtliga 

underliggande block. Navigating the patent thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting . 
14

 Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Michael A. Heller, Rebecca S. 

Eisenberg. 
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uppfattningen om huruvida en teknik behövs för en viss produkt går isär och en process i 

domstol kan krävas för att avgöra om en produkt inkräktar på ett patent eller inte samt om 

patentet överhuvudtaget är giltigt. Det är svårt för en tillverkare att veta vilka patent som 

inkräktas, att leta igenom patentlistor för att avgöra saken är nära inpå hopplöst.  

 

Det finns de som har utarbetat en taktik att hålla patent med enda avsikt att driva in 

licensavgifter, de som gör detta aggressivt brukar kalla patenttroll.
15

 Många företag i 

industrier där patentsnåren är täta använder sig av en strategi med försvarspatent som går ut 

på att införskaffa en stor mängd patent för att avskräcka andra patentinnehavare från att 

försöka kräva licensavgifter, med hotet att stämma tillbaka för intrång i något av dessa patent.  

 

2.4 Standarder 

International Organization for Standardization
16

 definierar begreppet standard som ”a 

document, established by consensus that provides rules, guidelines or characteristics for 

activities or their results”
17

. Utvecklingen av standarder resulterar alltså i regler för hur 

produkter och processer ska vara för att bli en fastställd norm på marknaden i fråga. 

 

När det kommer till standarder finns det vissa distinktioner, bland annat kan de delas upp i de 

facto standard och i de jure standard. En de jure standard uppkommer efter att en 

standardsättande organisation
18

 genomdrivit den, detta genom att organisationen verkar som 

en slags sambandscentral vilken leder arbetet med att sammanjämka olika intressenters 

tekniker till en standard. Vissa de jure standarder uppkommer dock utan inblandning av dessa 

organisationer. En de facto standard är en standard som uppkommit organiskt, det vill säga 

etablerat sig som den fastslagna normen på marknaden. Det finns bland dessa även en 

uppdelning mellan obligatoriska och frivilliga standarder, de obligatoriska standarderna är 

mindre vanligt förekommande men de som finns bestäms av regeringar och utformas som 

huvudregel för områdena hälsa, säkerhet och miljö.
19

 

 

                                                 
15

 En strategi som används, så kallat “ubåts patent”, är att hålla patentet dolt tills det att en produkt som inkräktar 

på det är etablerad och sedan kräva avsevärda licensavgifter. 
16

 (ISO) Världens största utvecklare och publicist av internationella standarder, för mer information se 

www.iso.org. 
17

 World Intellectual Property Organization,  Standards Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards setting 

Process. 
18

 Exempelvis. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI), European Committee for Standardization (ECS). 
19

 Dolmans Mauritz, Standard for standards, Fordham 2002. 



  

   

11 

 

Fördelarna med etablerandet av standarder är flera, bland annat krävs det godkännande innan 

teknik får benämningen standard, ett godkännande som baseras på teknikens säkerhet och 

nytta för samhället.  Tillkomsten av standarder har lett till att marknadens aktörer enklare 

kunnat använda sig av varandras tekniker för att på så sätt kunna integrera sina produkter 

sinsemellan och därmed ökat användningsområdet. Standarder har underlättat de senaste årens 

globalisering i och med att den internationella tekniska standardiseringen ökat möjligheterna 

till utveckling och spridning av produkter över landsgränserna. Standardiseringen har därmed 

lett till stordriftsfördelar för de tillverkande företagen, något som kommer allmänheten till 

nytta genom sänkta priser.
20

 

 

Med åren har standarder kommit att bli mer erkända av regeringar samt uppskattade 

hjälpmedel för att säkerställa att konsumenterna behandlas likvärdigt och har tillgång till ett 

kvalitetssäkert och brett utbud av produkter till bra priser. Inom EU skapades 1998 

informationsförfarandedirektivet
21

 vilket har som syfte att öka insynen vid utvecklingen av 

standarder inom unionen. Direktivet behövdes för att undvika att den fria rörligheten för varor 

skulle komma att påverkas negativt på grund av olikheter mellan medlemsländernas nationella 

föreskrifter gällande teknik. Direktivet reglerar hur medlemsstaterna på nationell nivå har 

skyldigheten att rapportera utvecklandet av tekniker vilka kan komma att bli, eller ändra redan 

existerande, giltiga standarder inom unionen. Skyldigheten att rapportera omfattar 

redogörelser såväl till kommissionen som till de standardiseringsorgan vilka verkar inom 

unionen, även de på nationell nivå. Efter att ha gått igenom rapporterna har både 

kommissionen och standardiseringsorganisationerna rätt att påpeka brister i förslagen och 

sedermera ta del av de ändringar dessa synpunkter medfört. Direktivet ger även möjlighet till 

medlemsstaterna att gemensamt utveckla standarder.
22

 

 

Grundtanken med både standarder och patent är att de ska främja innovation, något som 

upprätthålls även när de sammanjämkas i pooler förutsatt att det är de bäst lämpade 

teknikerna vilka ingår i standarden. För att detta ska uppfyllas krävs det att företagen 

motiveras till att delta i standardiseringsprocessen, något som både konkurrenssystemet och 

ibland även patentsystemet sätter stopp för. De patent vilka krävs för men inte ingår i 

standarden när denna är satt ger nämligen patentinnehavaren en stark förhandlingsposition 

                                                 
20

 Mauritz, Standards for standards. 
21

 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.   
22

 ib. 
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eftersom de behövs för färdigställd produkt eller process. Om denna motivation till deltagande 

i standardiseringsprocessen inte förekommer kan i stället standarden komma att leda till 

hämmande av konkurrensen i och med den utestängning av alternativa teknologier som 

uppstår när de inte finner något intresse i att vara med i poolen. En annan, mer drastisk, 

utgång vid bristande motivation till deltagande är att standarden kanske aldrig uppstår om alla 

de komponenter vilka behövs inte finns med. Det europeiska konkurrenssystemet har på 

senare år dock kommit att bli mer mottaglig för argument för standarder på grund av de 

positiva följderna dessa innebär.
23

 

 

3 Rättsutveckling 

Med tanke på att Förenta staterna redan under 1800-talet hade en stor och utvecklingsstark 

teknikmarknad med patent vilka kunde göras gällande i hela nationen är det föga förvånande 

att det var just där den första patentpoolen uppstod. Även det faktum att de hade en federal 

konkurrensmyndighet bidrog eftersom den tog ställning till en gemensam marknad. Europa 

bestod, och består än, av en fragmenterad marknad med olika nationella intressen både patent- 

och konkurrensmässigt varför utvecklingen ligger efter Förenta staterna och det än idag 

saknas rättsavgöranden på området. 

 

3.1 Historia - Den första poolen 

Den första patentpoolen upprättades 1856 mellan symaskintillverkarna Singer Company, 

Wheeler & Wilson, Grover & Baker, samt Elias Howe.
24

 Samarbetet föregicks av det som 

kallas Symaskinskriget, vilket uppkom efter det att en rad uppfinnare gjort olika förbättringar 

på symaskinen fram till det att Isaac Merritt Singer 1851 kunde patentera en väl fungerande 

symaskin. Den kommersiella potentialen attraherade de tidigare uppfinnarnas intresse vilka 

krävde licensavgifter för sina patent som de hävdade behövdes för att tillverka Singers 

symaskin. På grund av all den tid och de resurser som kom att läggas ner i patenttvister var 

symaskinen, revolutionerande till trots, ingen succé. En symaskinstillverkare Orlando B. 

Potter, representant för Grover & Baker, föreslog att innehavarna av de relevanta patenten 

skulle kombinera sina patent i en patentpoolskartell kallad Kombinationen. På så vis kunde 

deltagarna börja producera symaskiner utan stora besvär med tvister. Kombinationen blev inte 

ifrågasatt av domstolen, något som inte var speciellt konstigt eftersom Sherman Antitrust 

                                                 
23

 Mauritz, Standards for standards. 
24

 Mossof,  Adam, A Stitch in Time: The Rise and fall of the Sewing Machine Patent Thicket. George Mason 

University School of Law, 2009. 
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Act
25

 tillkom först 1890, utan upplöstes sedermera när det sista patentet gick ut 1877. Även 

efter det att Sherman Act instiftats tillämpades den inte under ett antal år, första stora fallet 

relaterat till patentpooler var Bement v. National Harrow 1902. 

 

3.1.1 Patentpooler som rättighet 

National Harrow
26

 var 1902 en patentpool vilken bestod av producenter och säljare av en sort 

harvar för jordbruk, samarbetet omfattade till en början 8 av de ledande harvproducenterna i 

Förenta staterna. De skapade tillsammans bolaget National Harrow och förde över sina patent 

på harvteknologin i utbyte mot licenser och andelar i bolaget. Antalet bolag som samarbetade 

kom snabbt att växa till 22, vilka tillsammans omfattade över 90 procent av marknaden för 

harvar.
27

 Licensavtalet innebar bland annat att licenstagarna åtog sig att sälja harvar enbart 

användande sin egen teknologi från poolen, sälja till bestämda priser och gemensamt skydda 

patenten i poolen.  

 

Ett deltagande företag i poolen, E. Bement & Sons, bröt mot prisöverkommelsen och blev 

därför stämt av National Harrow för kontraktsbrott, den förre svarade med att samarbetet stred 

mot den konkurrensrätt som etablerats genom Sherman Antitrust Act
28

. U.S Supreme Court 

ansåg dock att syftet med patenträtten var att skapa monopol. Patent sågs som egendom
29

 

vilken kunde bytas och användas begränsat enbart av avtal mellan patentinnehavaren och 

licenstagaren. Att avtalet i sig innehöll överenskommelser som upprätthöll ett monopol eller 

bestämmer priser innebar inte att det var olagligt.
30

 Samarbetet uppfattades som positivt 

eftersom det avslutade de kostsamma tvister som föregick bildandet av poolen.
31

 

 

Som utgångspunkt för rättsutvecklingen fanns därmed en långtgående rätt för patent-

innehavarna att samlas och licensiera ut teknik oavsett samarbetets konkurrensbegränsade 

effekter. Vändpunkten kom tio år senare när konkurrensrätten hade fått större inflytande 

                                                 
25

 Den grundläggande amerikanska konkurrenslagstiftningen. 
26

 Bement v. National Harrow Co., 186 U.S. 70 (1902). 
27

 Willard K. Tom. Licensing and Antitrust: Common Goals and Uncommon Problems, Address at the 

American Conference Institute Ninth National Conference on Licensing Intellectual Property (Oct. 12,1998) . 
28

 Om Sherman Act se (Verifierad 17/5 2010) http://www.justice.gov/atr/about/division_history.htm . 
29

 Görs så fortfarande, “(a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as 

being essentially comparable to any other form of property” Antitrust Guidlines for the trasnfer of intellectual 

property (1995) 2.0. 
30

 1890, National Harrow s. 91. 
31

 ib s. 93. 

http://www.justice.gov/atr/about/division_history.htm
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framför allt genom upplösandet av det stora järnvägsmonopolet Northern Securities 1904 efter 

stämning av president Theodore Roosvelt.
32

 

 

3.1.2 En mer restriktiv syn på poolsamarbeten 

Standard Sanitary Manufacturing Company, 15 andra företag och 34 individer som 

producerade och sålde ytbehandlade stålvaror såsom handfat och badkar skapade 1910 vad 

som kallades ”The Bathtub Trust”
33

 och tillsammans stod de för 85 procent av denna marknad 

i Förenta staterna. Samarbetet innebar att deltagarna genom licensavtal anslöt sig till att inte 

sälja ”seconds”
34

 samt att sälja till standardpriser.
35

 Regeringen stämde poolen med yrkandet 

att samarbetet var oförenligt med Sherman Act. U.S Supreme Court medgav i domen som 

kom 1912 att patenträtten är stark, men ändå kan begränsas av positiva förbud
36

 och 

förklarade samarbetet illegalt i enlighet med Sherman Act. Domstolen fastslog att 

handelsavtal mellan tillverkare som tidigare varit självständiga konkurrenter, när samarbetet 

innehöll bestämmelser om att exempelvis att begränsa utbud och försäljning av sina produkter 

till olika leverantörer eller bestämma priser, var olagliga enligt Sherman Act.
 37

 

 

Behandlingen av patentpooler var dock vid den här tiden relativt tillåtande och gav 1911 för 

första gången uttryck för den i Förenta staterna modernt tillämpade rule of reason.
38

 

Samarbeten som var öppna och med rimliga villkor till licenstagarna eller inte besatt en 

position som begränsade konkurrensen var inte olagliga vilket fastställdes i Standard Oil mot 

Förenta staterna 1931.
39

 Behandlingen kom dock att bli mer restriktiv, och fokusera i 

övervägande del på innehållet av ett licensavtal utan att ta hänsyn till effekterna.  

 

                                                 
32

 Northern Securities Co. V. United States 193 U.S. 197 (1904). 
33

 New York Times, 18 November 1912 p 18 (verifierad 16/5 2010) 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9D05E6DD1E3AE633A2575AC1A9679D946396D6CF . 
34

 Det vill säga substitutvaror. 
35

 “The licensee covenants to adhere to and maintain such terms, conditions, regulations, prices, and preferential 

discounts as may be established by the licensor from time to time, and the licensee further agrees to sell no 

'seconds' or 'B's' covered by schedules…” Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States, 226 U.S. 20 (1912) s 45. 
36

 “While rights conferred by patents are definite and extensive, they do not give a universal license against 

positive prohibitions any more than any other rights do” ib s 21. 
37

 ib s 20. 

38 “The Anti-Trust Act of July 2, 1890, c. 647, 26 Stat. 209, should be construed in the light of reason; and, as so 

construed, it prohibits all contracts and combination which amount to an unreasonable or undue restraint of trade 

in interstate commerce.” Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1910). 
39

 Standard Oil Company v. United States U.S. 163 (1931). 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9D05E6DD1E3AE633A2575AC1A9679D946396D6CF
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3.1.3 Faktiskt förbud 

Fallet Line Material togs 1948 upp i U.S Supreme Court och behandlade ett kors-

licenseringsavtal mellan Line Material Company och Southern States Equipment Corporation. 

Southern hade ett patent på ett kretsskydd som sedermera kom att utvecklas av Line vilka 

patenterade två förbättringar som möjliggjorde en bättre produkt.
40

 Line behövde en licens 

från Southern för att kunna använda produkten. Det uppmärksammas av domstolen att ett 

korslicensavtal var nödvändigt för att den mer avancerade produkten skulle kunna göras 

tillgänglig.
41

 Parterna avtalade om korslicensering där Line också fick den exklusiva rätten att 

licensera Southerns dominerande patent. När Line sedan licenserade ut patenten med en 

prisfixeringsklausul
42

 ansåg domstolen att detta stred mot konkurrensrätten.
43

 “Even if a 

patentee has a right in the absence of a purpose to restrain or monopolize trade, to fix prices 

on a licensee's sale of the patented product in order to exploit properly his invention or 

inventions, when patentees join in an agreement, as here, to maintain prices on their several 

products, that agreement, however advantageous it may be to stimulate the broader use of 

patents, is unlawful per se under the Sherman Act.”
44

 Domstolen uppmärksammar de positiva 

effekterna men bortser uttryckligen från dessa eftersom avtalet utsträcker patenträtten till 

något som inte omfattas av den givna rätten. 

 

Domen går i led med fallet Morton Salt
45

 från 1942 där ett licensavtal för leasing av en 

saltpaketeringsmaskin innehöll en bestämmelse om att endast licensgivarens saltbitar skulle 

användas. Licenstagarna bröt mot bestämmelsen och blev stämda av Morton Salt, 

licenstagarna svarade med att avtalet var ogiltigt eftersom de för att få använda den 

patenterade tekniken tvingades gå med på andra krav som inte omfattades av patenträtten. 

Avtalet upprätthölls inte av U.S Supreme Court som fastslog att patent förvisso ger en viss 

rätt till ett monopol men om denna rätt utsträcktes gick det mot den policy som låg bakom 

patenträtten och skulle därmed vara olagligt utan att konkurrensbegränsande effekter behövde 

bevisas.
46

 

 

                                                 
40

 United States v. Line Material., 333 U.S. 287 (1948) s. 333 U.S. s 290. 
41

 ib s 291. 
42

 Gemensam prissättning innebär att parterna inte behöver konkurrera med varandra och kan tillgodogöra sig 

hela marginalen av vad konsumenten är villig att betala för varan. 
43

 United States v. Line Material., 333 U.S. 287 (1948) s. 333 U.S. s 306. 
44

 ib s. 314. 
45

 G.S. Suppiger v. Morton Salt Co., 314 U.S. 488 (1942). 
46

 ib  s. 494. 
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Den här typen av resonemang dominerade domstolarnas behandling under 1960- och 70-talen, 

fokusen var på huruvida licens- eller poolavtal utvidgade patentmonopolets omfattning och 

om så var fallet var de olagliga. Speciella förbud uttrycktes av Department of Justice genom 

en lista med faktiska förbud kallad ”the Nine No-Nos”.
47

 De förbjudna förfarandena kan 

sammanfattas med att licensgivaren inkluderar opatenterade varor i sina licenser, kräver 

kontroll över uppföljande uppfinningar samt begränsar varor till pris och vidareförsäljning. 

Den rådande uppfattningen var att konkurrensen alltid hämmades av samarbeten som bröt mot 

en eller flera av de stadgade förbuden. Om ett avtal på sådant sätt utvidgade patentets 

omfattning utgjorde det ett patentmissbruk och rätten att hävda intrång kunde förfalla.
48

 

 

3.1.4 Rule of Reason – Amerikanska Guidlines 

På 1980-talet började det ske en förändring genom fallet Windsurfing International, Inc. mot 

AMF, Inc.
49

 där företaget Windsurfing vid licensering av teknologi för vindsurfing fäste en 

klausul i vilken licenstagaren utfäste sig att inte använda vissa skyddade varumärken från 

licensgivaren. Enligt de faktiska förbuden skulle detta konstituera ett patentmissbruk, och vara 

olagligt utan att eventuella konkurrensbegränsade effekter behöver utredas. Domstolen 

framförde dock att för att det ska vara frågan om patentmissbruk måste det visas dels att 

omfattningen av patentet utökats i tid eller räckvidd, dels att detta får en 

konkurrensbegränsande effekt.
50

  

 

Ställningstagande representerar rule of reason, som kom till uttryck redan i Standard Oil 1931, 

och tydliggjordes i de guidlines som gavs ut av FTC 1988 vilka liknar de guidlines som nu är 

gällande från 1995. Dessa bygger på tre principer: a) immateriella rättigheter är jämförbara 

med andra typer av egendom b) immateriella rättigheter antas inte skapa marknadskraft ur ett 

konkurrensbegränsande perspektiv och c) licensering av immatriella rättigheter ger 

komplementära fördelar och är generellt gynnsamma för konkurrensen.
51

 

 

Guidlinesen ger tydligt besked på hur rule of reason ska tillämpas; det ska först bedömas 

huruvida det är troligt att ett avtal har konkurrensbegränsande effekt. Om så är fallet ska det 

                                                 
47

 Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-Nos Meet the Ninties, Gilbert, Richard, 

Shapiro, Carl p 283. 
48

 Jfr Morton Salt ovan. 
49

 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986). 
50

 ib stycke 39. 
51

 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, U.S. Department of Justice and the Federal 

Trade Commission, April 1995 punkt 2.0. 
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utredas om begränsningen rimligtvis är nödvändigt för att uppnå en gynnande effekt på 

konkurrensen och slutligen ska effekterna vägas mot varandra för att avgöra nettoeffekten.
52

  

Patentpooler behandlas direkt i ett avsnitt, generella principer uppställs och illustreras av olika 

fall där pooler kan förväntas ha positiva eller negativa effekter.
53

   

 

4 Det Europeiska regelverket 

4.1 Artikel 101 och 102 FEUF 

Det grundläggande lagrummet är artikel 101 FEUF som förbjuder ”alla avtal mellan företag, 

beslut av företagskoncentrationer och samordnade förfaranden som har till syfte eller resultat 

att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden…”
54

 

Det är mot denna lagstiftning som teknikpoolsavtal kan bedömas strida. Om poolen är att anse 

som dominerande på den aktuella marknaden, vilket den ofta kan vara speciellt om den 

omfattar en standard eller många tekniker, kan den även falla under artikel 102 FEUF
55

 om 

missbruk av dominerande ställning. 

 

Om en pool strider mot artikel 101.1 eller artikel 102 FEUF kan kommissionen besluta att den 

ändå ska undantas enligt artikel 101.3 FEUF.
56

 Undantagen gäller för sådana avtal ”som 

bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt 

eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel 

av den vinst som därigenom uppnås”
57

. Det finns dessutom i artikeln krav på proportionalitet 

och att konkurrensen inte sätt helt ur spel. Undantag skedde på så vis i december 1998 för 

teknikpoolen MPEG-2 genom den vid tillfället gällande artikel 85.3 EG-fördraget, numera 

101.3 FEUF. Kommissionen meddelade ett administrativt comfort letter
58

 som tillät poolen 

med motiveringen att den är gynnsam för konsumenterna samtidigt som licenserna inte 

innehåller onödiga eller överdrivna restriktioner.
59

 På samma sätt tilläts ett poolsamarbete för 

                                                 
52

 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, U.S. Department of Justice and the Federal 

Trade Commission, April 1995 p. 4.2. 
53

 ib p. 5.5. 
54

 Artikel 101 FEUF. 
55

 Tidigare artikel 82 EG-fördraget. 
56

 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 artikel 10. 
57

 Artikel 101.3 FEUF. 
58

 ECJ dömde i parfymfallen att ett comfort letter är något som måste tas hänsyn till av en nationell domstol men 

binder den inte. Procureur de la République m.fl. mot Bruno Giry och Guerlain SA m.fl.. Förenade målen 253/78 

och 1-3/79 samt SA Lancôme och Cosparfrance Nederland BV mot Etos BV och Albert Heyn Supermart BV. 

Mål 99/79. se också Korah, Valentine. Inntellectual property rights and the EC competition rules. Hart 

Publishing 2006 s, 26. 
59

 EU Press release IP/98/1155.  
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licensering av DVD teknologi 2000 enligt artikel 101.3 FEUF.
60

 När samarbetet mellan fem 

stora kameraproducenter
61

 utarbetade ett nytt kamerasystem kallat APS
62

, ville de tillse att 

samarbetet var i enighet med EG-rätten och anmälde sitt samarbete för granskning. Parterna 

fick gå med på att licensera till rättvisa och rimliga villkor från poolen två år innan systemet 

introducerades på marknaden. Därmed tillförsäkrades att teknologin skulle spridas på ett 

rättvist sätt och effektiv konkurrens kunde upprätthållas mellan licenstagarna och de 

samarbetande parterna.
63

 

4.2 Tekniköverföringsgruppundantaget 

Kommissionen har rätt att utfärda gruppundantag för vissa typer av avtal som därigenom 

direkt kan undantas från förbudet i artikel 101 FEUF. Ett sådant fanns för 

tekniköverföringsavtal,
64

 men detta gällde uttryckligen inte för patentpooler.
65

 ”Such 

agreements pose different problems which cannot at present be dealt with in a single 

regulation”
66

 

 

I januari 2002 utgavs ett pressmeddelande från kommissionen som öppnade debatten för ett 

ersättande tekniköverföringsgruppundantag.
67

 Det tidigare gruppundantaget ansågs vara för 

formellt i sin utformning och för smal i sin omfattning för att hantera moderna 

licensarrangemang, här gavs pooler som exempel.
68

 Vidare ansågs undantaget inte ta 

tillräcklig hänsyn till ekonomiska faktorer utan kunde hindra avtal som var gynnsamma för 

konkurrensen. 

 

Huruvida patentpooler skulle omfattas av gruppundantaget eller inte togs upp som en speciell 

fråga att hantera och argument för och emot dess nyttighet framfördes.
69

 I oktober 2003 kom 

ett förslag om de nya regler som skulle ha ett mer ekonomiskt tillvägagångssätt; angående 

patentpooler uttalade kommissionen att: ”Where the Commission does not have the powers to 

adopt a block exemption regulation, as for patent pools and for copyright licensing in general, 

                                                 
60

 EU Press release IP/00/1135. 
61

 Kodak, Fuji, Canon, Minolta och Nikon. 
62

 Advanced Photo System, ersattes snabbt av digitalkameror. (verifierad 17/5 2010) 

http://www.dpreview.com/news/0401/04011301kodakfilm.asp. 
63

 EU Press release IP/98/353. 
64

 Reglering (EG) 240/96. 
65

 ib Artikel 5(1,1). 
66

 ib skälen 8. 
67

 EU Press release IP/02/14. 
68

 “This narrow scope of application of the TTBE seems increasingly inadequate to deal with the complexity of 

modern licensing arrangements (e.g. pooling arrangements, software licenses involving copyright).” ib. 
69

 ib. 

http://www.dpreview.com/news/0401/04011301kodakfilm.asp
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the guidelines will give clear guidance as to future enforcement policy.”
70 

Det Kommissionen 

hänvisar till är att den grundläggande förordning från Rådet
71

 som ger Kommissionen 

befogenhet att genom förordning utfärda gruppundantag inte omfattar licensavtal med fler än 

två parter, vilket normalt pooler gör. För att patentpooler skulle kunna omfattas av ett 

gruppundantag skulle rådet behöva göra tillägg i denna förordning.
72

 

 

Det nya gruppundantaget antogs 2004 tillsammans med riktlinjer för tillämpning och trädde 

ikraft den första maj samma år. Det talas här fortfarande om patentpooler
73

 men i 

tekniköverföringsundantaget såväl som i riktlinjerna används istället termen teknikpool. I 

undantaget stadgas att teknikpooler inte bör omfattas av förordningen.
74

 Vidare klargör 

riktlinjerna att förordningen inte omfattar teknikpooler utan att dessa helt ska regleras av 

riktlinjerna,
75

 detta eftersom de orsakar vissa speciella problem angående verksamheten och 

tekniken som tas med. Observera att licensavtalen som poolen ingår med tredje man dock 

omfattas av undantaget.
76

 

 

Om ett avtal bedöms strida mot artikel 101 FEUF eller 102 FEUF kan kommissionen döma ut 

böter
77

 eller viten.
78

 EG-domstolen har obegränsad rätt att upphäva, höja eller sänka de viten 

eller böter som fastställs av kommissionen.
79

 

 

4.3 Riktlinjerna 

4.3.1 Riktlinjernas ställning  

Riktlinjerna uttrycker kommissionens syn på hur teknikgruppundantaget för artikel 101 FEUF 

ska tillämpas. De utgör inte bindande lag enligt artikel 288 FEUF,
80

 men kommissionen 

förväntas handla i enighet med dem och därmed inte utfärda sanktioner gentemot ett 

förfarande som följer riktlinjerna.
81

 Av inledningen till riktlinjerna stadgas att dessa inte 

                                                 
70

 EU Press release IP/03/1341. 
71

 Rådets förordning nr 19/65/EEG . 
72

 Kommissionens utvärderingsrapport om gruppundantaget 240/96, COM(2001) 786 p. 135. 
73

 EU Press release IP/04/470. 
74

 Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004, Skäl 7. 
75

 Riktlinjerna p. 41. 
76

 Riktlinjerna p. 212. 
77

 Förordning (EG) nr 1/2003 artikel 23. 
78

 ib artikel 24. 
79

 ib artikel 31. 
80

 tidigare artikel 249 FEG, De utesluts inte direkt av artikeln som rekommendationer och yttranden, men de är 

publicerade under C (communicatio) och inte L (legislatio) som anmärks av Barona, Soft law in practice – 

assessing technology pools in american and european antitrust law s. 21. 
81

 Detta förutsätter att förväntningarna är berättigade. Korah, s. 23. 
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fastställer Förstainstansrättens eller EU-domstolens tolkning av artikel 101 FEUF eller 

förordningen om tekniköverföringsavtal samt att bedömningar ska ske flexibelt från fall till 

fall.
82

 För patentpooler, vilka inte omfattas av gruppundantaget, innebär detta att artikel 101 

FEUF utgör det relevanta bindande lagrummet.
83

  

 

4.3.2 Poolens struktur 

Hur poolen är uppbyggd och sedermera organiserad är en viktig del kommissonen tar hänsyn 

till för att avgöra om poolen är konkurrenshämmande och därmed strider mot artikel 101 

FEUF. I riktlinjerna finns det därför ett avsnitt rörande just detta.
84

 Ju noggrannare detta 

avsnitt efterlevs desto större chans har poolen att klara sig undan ogiltighetsförklaring på 

grund av konkurrenshämmande effekter. 

 

Själva skapandet och organisationen av poolen ska genomföras på så sätt att poolen främjar 

konkurrensen, en teknikpool får inte hämma eller snedvrida konkurrensen.
85

 Det största 

ledordet gällande poolen är öppenhet och denna ska gälla på flera olika plan. Dels för 

intressenters deltagande vid skapandet av teknikpoolen eftersom att när en pool etablerats, 

speciellt när den stödjer en standard, kommer denna teknik användas mer och på så sätt 

försvåra för konkurrenters alternativ att etableras; ju fler intressenter från olika områden som 

deltar desto större är alltså sannolikheten att poolen innehåller rätt teknik. En öppen hantering 

vid upprättandet gör det svårare för enskilda parter att förhandla upp licensavgifterna och 

därmed minska tillgängligheten eftersom att fler intressenter måste iakttagas. Det är dessutom 

mer troligt att intressenterna ser till att poolens innehåll består av teknik som är väsentlig
86

 

och innehar rätt förhållande mellan pris och kvalitet än om teknikägarna ensamma gör detta 

eftersom att de har större benägenhet att se till sitt eget bästa snarare än allmänhetens bästa.
87

   

 

Vidare stadgar riktlinjerna att de olika intressenterna på det aktuella området bör finnas 

representerade i poolens ledande struktur för att på så sätt se till att licenserna håller den nivå 

de bör hålla samt att villkoren är lika för alla. Om licensvillkoren istället skulle bestämmas av 
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ägarna till tekniken finns risk för snedvriden konkurrens på grund av att varje ägare hellre ser 

till sin personliga vinning snarare än till poolens och allmänhetens bästa.
88

  

 

Utöver dessa intressenter förespråkar riktlinjerna även närvaron av oberoende experter med 

lämplig kunskap, både vid bildandet och även vid driften av poolen. Vad som ska ingå i en 

pool kräver dessutom ofta expertis för att fastställas, speciellt när det rör sig om en standard 

brukar kravet på närvaron av en oberoende expert vara särskilt hårt ställt. Användandet av 

oberoende experter kan nämligen säkerställa att poolens innehåll håller den kvalitet den bör 

göra. I poolen kan det även ingå experter kopplade till poolens medlemmar men dessa 

tillskrivs mindre trovärdighet eftersom de antas att i första hand se till sin uppdragsgivares 

intressen. Hur de eventuella experterna kopplade till poolen anlitas och hur de används är 

något som kommissionen tar hänsyn till vid bedömningen av om poolen är tillåten eller inte. 

Vid bedömningen ses även till huruvida expertens kunskap är tillräcklig för att utföra det 

denne är anlitad för att göra eller inte.
89

  

 

En annan funktion som riktlinjerna gärna ses läggas på en oberoende expert, eller annat 

oberoende organ, är hanteringen av känslig information, detta för att säkerställa att sådan 

används korrekt och inte missbrukas för att snedvrida konkurrensen; exempelvis genom 

samarbeten mellan konkurrenter avseende prissättning. När det kommer till känslig 

information tar kommissionen vid sin bedömning även hänsyn till vilka säkerhetsåtgärder 

parterna har tilltagit för att se till att känslig information inte sprids dem emellan eller ut till 

marknadens övriga konkurrenter.
90

 

 

Vidare anser kommissionen att hur poolen har beslutat att hantera eventuella tvister borde 

läggas på oberoende experter eller organ och detta är något som tas hänsyn till vid 

bedömningen av poolens giltighet. Om tvistelösning istället sker inom poolen antas det att de 

inte lyckas hålla denna opartisk, något som ökar i sannolikhet om tvisterna löses av oberoende 

part.
91
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4.3.3 Teknologier i poolen och deras påverkan för giltigheten av denna 

För att minimera de eventuellt hämmande effekterna på konkurrensen samt öka de potentiella 

effektivitetsvinsterna en pool kan medföra gäller det att se till att det är rätt teknik som ingår i 

poolen, något som åstadkoms genom att se tekniken i poolen i förhållande till den teknik som 

finns utanför denna. För att veta vilken teknik som hör hemma vart finns det i riktlinjerna 

viktiga distinktioner gjorda mellan substituerande och kompletterande teknik samt mellan 

nödvändig och icke nödvändig teknik.
92

 

 

4.3.3.1 Substitut respektive kompletterande teknik 

Det som kännetecknar att teknik i poolen är att anse som substitut till varandra är om två, eller 

flera, tekniker var för sig i gemenskap med poolens övriga tekniker gör det möjligt för 

licenstagaren att tillgodogöra sig den produkt eller process som poolen stödjer. Om så är fallet 

innebär det alltså att alla utom en av dessa utbytbara tekniker är överflödig för poolens 

funktionalitet. Dessa överflödiga tekniker brukar som huvudregel komma att påverka poolens 

licensavgift på så sätt att den blir högre än vad den annars skulle ha varit. Dels på grund av att 

licenstagaren får betala för något denne inte egentligen behöver, men framför allt på grund av 

att substituerande tekniker i en pool ofta innebär att de olika ägarna som i vanliga fall måste 

konkurrera på marknaden nu inte behöver göra det och, när det rör sig om en stor andel 

substitut, dessutom har möjlighet att gemensamt komma överrens om ett lämpligt pris på 

tekniken. Möjligheten till samarbete, speciellt vid stor andel substitut, gör att kommissionen i 

riktlinjerna stadgar att pooler med substitut som huvudregel ska anses strida mot artikel 101 

FEUF eftersom att poolen i sådana fall utgörs av konkurrenter som faststället priser 

sinsemellan.
93

 

 

När det rör sig om pooler med hög andel substitut gäller dessutom, som ovan nämnt, att de 

genom sin existens ser till att licenstagarna blir tvungna att betala för något de inte behöver. 

Kommissionen har i riktlinjerna poängterat att detta inte är acceptabelt och att det inte heller 

är det även om poolen är öppen och därmed tillåter medlemmarna att licensera ut tekniken 

utanför denna. En öppen pool innebär visserligen att licenstagarna kan välja att endast köpa de 

licenser de behöver, och därmed kan undvika substituten, men kommissionen finner att 

licensgivarnas intresse av att göra detta kommer att vara marginell i och med att de genom att 
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licensera ut licenserna var för sig riskerar att göra poolen obsolet och på så sätt urholka 

marknadsstyrkan de innehar på grund av denna. 

 

Poolerna får, och består som huvudregel, däremot av vad som kallas kompletterande teknik, 

vilket innebär att alla tekniker i poolen krävs för att produkten eller processen som denna 

stödjer ska kunna framställas, om en av teknikerna lyfts ur skulle den alltså inte vara 

fullkomlig längre. De kompletterande teknikerna innebär i sig ingen konkurrenshämning 

eftersom att de alla behövs för att kunna dra nytta av det poolen samlat upp dem för att 

åstadkomma, istället verkar poolen som en tillåten uppsamlingsplats vilken medför sänkta 

transaktionskostnader för licensgivarna, något som i sin tur kan komma allmänheten till nytta 

genom lägre licensavgifter. När poolen endast består av kompletterande teknik är deltagarna 

inte konkurrenter i den mening som vid substitut eftersom att de inte konkurrerar om samma 

kunder. Licensgivarnas samgående påverkar därför snarare marknaden positivt än negativt för 

allmänheten eftersom att licensgivarna, istället för att själva kunna bestämma licensavgiften 

fritt, måste anpassa sig till övriga medlemmars avgifter för att på så sätt se till att poolens 

gemensamma avgift blir attraktiv för licenstagarna så att de inte söker eventuella andra 

alternativ.
94

 

 

Distinktionen mellan vad som är substituerande respektive kompletterande teknik i en pool är 

inte alltid självklar, ibland kan nämligen en teknik vara både och. Anledningen till detta är att 

emellanåt kan kombinationen av två eller flera tekniker ge fördelar över att använda dem var 

för sig, såsom ökad effektivitet samt lägre kostnader. Förekomsten av sådana tekniker i en 

pool behandlas som kompletterande på grund av att de kommer allmänheten till nytta 

eftersom att de innebär att även deras kostnader minskar. Vidare anser kommissionen att 

eftersom licenstagarna med största sannolikhet hade valt att ta båda licenserna om poolen inte 

existerat och att de delvis substituerande teknikerna därför inte är konkurrenter i egentlig 

mening ska licenstagarna även ha möjligheten att tillgodogöra sig effektivitetsvinsterna de 

medför även i den existerande poolen.
95
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4.3.3.2 Nödvändig respektive icke nödvändig teknik 

En teknik är nödvändig om ”det inte finns något substitut för tekniken innanför eller utanför 

poolen och om tekniken i fråga utgör en nödvändig del av det teknikpaket för att man ska 

kunna tillverka den produkt eller genomföra den process som poolen gäller”.
96

 Så snart ett 

alternativ till tekniken i fråga uppkommer degraderas därmed tekniken från nödvändig till 

icke-nödvändig. För att en teknik ska förlora sin väsentlighet för poolen krävs det att tekniken 

inte omfattas av någon giltig immateriell rättighet, det räcker alltså att tekniken innehar en 

giltig rättighet för att ändå vara aktuell.
97

 Består poolen av enkom nödvändig teknik räknas 

denna även alltid som kompletterande. När så är fallet är artikel 101.1 i FEUF som 

huvudregel aldrig tillämplig på själva skapandet poolen, oavsett vad denna innehar för 

ställning på marknaden. Licensavtalen mellan poolen och licenstagarna kan dock omfattas av 

artikeln.
98

 

 

Problem uppstår när en pool innehåller sådana tekniker vilka förvisso är kompletterande men 

likväl icke nödvändiga, det vill säga motsatsen till den nödvändiga tekniken: att det finns 

tekniker utanför poolen vilka fungerar som substitut eller att tekniken i sig inte är nödvändig 

för skapandet av de produkter och processer poolen stödjer.  Problemen uppstår på grund av 

att poolens licenstagare inte kommer finna något behov av att vända sig till marknadens 

övriga aktörer vilka erbjuder en alternativ teknik eftersom att licenstagaren genom att betala 

sin avgift till poolen får tillgång till denna teknik. Poolen stänger alltså ute sina konkurrenter 

från marknaden och verkar därför konkurrenshämmande, varför en pool bestående av icke 

nödvändig teknik på en relevant marknad med väsentlig marknadsställning som huvudregel 

omfattas av artikel 101.1 FEUF och därför är ogiltig.
99

 

 

4.3.3.3 När icke nödvändig teknik blir tillåten 

Bara för att en teknik i poolen klassas som nödvändig vid införandet innebär det inte att den 

alltid kommer att räknas som detta, istället är teknikens nödvändighet en granskning som 

måste ske fortlöpande under dess livstid eftersom att utveckling på marknaden kan göra 

tekniken i fråga icke nödvändig. Om en teknik blir icke nödvändig, och därmed underlag för 

eventuell ogiltighetsförklaring av poolen, kan det i poolavtalet stadga att sådana tekniker ska 

uteslutas. På så sätt slipper poolen att bli ogiltigförklarad på grund av att den stänger ute 
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teknik från konkurrenter. Ibland kan dock även icke nödvändig teknik vara tillåten. Vad som 

avgör huruvida en icke nödvändig teknik är tillåten i en pool eller inte bedöms av 

kommissionen efter vissa överväganden.
100

 

 

Till att börja med undersöker kommissionen om den icke nödvändiga tekniken medför några 

konkurrensfrämjande aspekter till poolen. Om poolen är öppen och tillåter sina medlemmar 

att utge licenser separerat från poolen tas även det med i bedömningen, detta gäller främst för 

pooler med begränsat innehåll eftersom att det vid dessa är mer troligt att licenstagarna känner 

det berättigat att själv plocka ihop de licenser de vill ha i kombination med alternativa licenser 

från poolens konkurrenter. Förutsatt att en pools innehåll kan stödja flera olika produkter eller 

tekniker kan den i många fall undvika att dess tekniker urholkas genom att inte endast erbjuda 

licenstagarna allt sitt innehåll i en klump, utan istället dela upp tekniken i olika paket för de 

olika produkterna och processerna. Ett sådant förfarande skyddar naturligtvis inte innehållet 

helt, men om en substitutionsteknik inom endast en produkt eller process uppkommer är det i 

så fall endast den delen som kontamineras i stället för att hela poolens innehåll skulle gå 

förlorat. En uppdelning innebär dessutom att poolen kan få ha kvar även den produkt eller 

process vilken det utvecklats alternativ till eftersom att licenstagarna även här har en 

möjlighet att plocka ihop sina egna paket och därmed bedöms kanske inte poolen stänga ute 

sina konkurrenter. Om poolen inte har möjlighet, eller viljan, att dela upp sitt innehåll kan den 

i stället erbjuda licenstagarna en möjlighet att endast ta licens för den del av innehållet de vill 

ha, detta till en reducerad licensavgift proportionerligt mot teknikerna den uppdelade licensen 

gäller. För att denna lösning ska kunna tillämpas krävs det dock att poolen har delat upp varje 

teknikägares andel av den totala licensavgiften för att kunna reducera licensavgiften 

korrekt.
101

 

 

Licensavtalets längd och huruvida poolen stödjer en industristandard eller inte spelar även det 

in i bedömningen eftersom att detta är två aspekter vilka kommissionen kan finna konkurrens-

hämmande på grund av risken för att poolen stänger ute konkurrerande substitut. Denna risk 

kan poolen förebygga genom att i avtalen tillåta licenstagarna att, efter en rimlig 

uppsägningstid, säga upp licensen alternativt eller en del av denna mot en proportionell 

avgiftsreduktion för att på så sätt kunna välja andra lösningar.
102
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4.4 Poollicens och konkurrens 

4.4.1.1 Licensavgiften 

När det kommer till licensavgifterna har poolmedlemmarna som huvudregel rätt att själva 

bestämma hur stora dessa ska vara och hur de ska fördelas mellan dem. Krav för detta är att 

poolen inte strider mot artikel 101 FEUF och att den stödjer en standard. Att poolen själv 

förhandlar fram avgifterna anses inte konkurrenshämmande eftersom att förhandlingen ses 

som en del av skapandet av standarden.
103

 Fastställandet av licensavgiften kan ske både före 

det att standarden fastslagits såväl som efteråt. Riktlinjerna rekommenderar att det ur 

konkurrenshänsyn ibland kan vara lämpligt att faktiskt bestämma avgiften innan val av 

standard eftersom att ett sådant förfarande kan innebära att risken för att vissa av poolens 

tekniker ges en ökad marknadsstyrka minskar.
104

  

Licensen innebär rent praktiskt att licenstagaren, som huvudregel, betalar antingen en 

procentsats av sin försäljning eller en förutbestämd avgift för varje såld enhet till poolen. 

Storleken på licensen kan därmed påverka produktens pris eftersom att licenstagaren kommer 

beräkna in den vid prissättningen, det i sig är inte konkurrenshämmande eftersom att det inte 

är poolerna som sätter prisen på produkterna. Om poolen däremot innehåller substitut är dessa 

att ses som konkurrenspåverkande eftersom att substitut som huvudregel innebär en högre 

licensavgift än nödvändigt eftersom att priset innehåller avgifter för sådant licenstagaren 

egentligen inte behöver.
105

 

Vid bestämmandet av avgiftens storlek och vilka villkor den ska förpliktiga licenstagaren vid 

ska hänsyn tagas till poolens position på marknaden. Ju mer dominerande poolen är på 

marknaden desto viktigare är det att avgifter och villkor är rättvisa för att förhindra 

konkurrensbegränsningar. Det är dessutom viktigt att licenserna inte är exklusiva eftersom att 

de annars troligen kan komma att påverka marknaden negativt genom konkurrenshämmande 

effekter, exempelvis utestängning antingen för poolens direkta konkurrenter eller i senare led. 

Licensavgiften får vara olika för samma teknik förutsatt att den säljs på olika marknader, 

anledningen till att detta inte ses som konkurrenshämmande är att marknaderna i sig kan 

innebära att en prisskillnad är berättigad. Teknik på samma marknad ska dock inte 
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diskrimineras, här uppmärksammar kommissionen speciellt även att en licensgivare i poolen 

inte ska särbehandlas utan att även dessa ska betala licensavgiften till fullo.
106

 

 

4.4.1.2 Fördelning av licensavgiften 

Hur licensintäkterna fördelas i en pool finns det flera olika varianter på, bland annat kan det 

ske genom en numerisk proportionell reglering. Använder poolen sig av denna innebär det att 

de sätter upp en formel vilken anger de parametrar från vilka betalning ska ske, ofta kopplade 

till antal patent i poolen. Ett exempel på detta är den formel MPEG-2 använder sig av; den 

utgår från medlemmens antal patent i ett lands pool, hur många av patenten i denna är 

essentiella och den totala royaltyintäkten i landet i fråga. En annan fördelningsstrategi går 

istället ut på att medlemmarna får betalt utifrån hur värdefulla deras patent är för poolen, ju 

värdefullare patent desto mer betalt. Det finns även vissa pooler vilka är royaltyfria, det vill 

säga att det är fritt fram att använda poolens patent utan att ge ersättning för det, dessa kallas 

open source-pooler. 

 

4.4.1.3 Dominans och skydd av ogiltiga patent 

När en pool upprättas granskas den som huvudregel av kommissionen för att se om poolen 

medför några konkurrenshämmande effekter. Det första kommissionen ser till är hur stark 

marknadsställning poolen innehar, ju starkare denna är desto större är sannolikheten att den 

verkar konkurrenshämmande. Om poolens ställning är stark utan att vara konkurrens-

hämmande förordar kommissionen att den ska vara öppen för alla och därmed inte 

diskriminera någon, varken medlem eller licenstagare. Poolen ska inte heller stänga ute 

relevant teknik eller på något sätt förhindra skapandet av en konkurrerande pool.
107

 

Något som visat sig vara ett problem med pooler är att de riskerar att skydda ogiltiga patent. 

Problemet ligger i att om ett av patenten i poolen råkar ut för en invändning mot dess giltighet 

avisas den invändningen förutsatt att något annat av poolens patent är giltiga. När ett sådant så 

kallat svagt patent tagits in i en pool skyddas det följaktligen mot ogiltighetsförklaringar. Det 

här innebär en ökad merkostnad för licenstagarna eftersom att de betalar för något de 

egentligen inte behöver betala för. Dessutom innebär ett ogiltigt patent att innovationen på 

dess område kan komma att stagnera eftersom det ogiltiga patentet förhindrar övriga aktörer 

att utveckla konkurrerande tekniker. För att undvika att poolen blir lidande på grund av en 

invändning, eftersom det inte är till poolens fördel att dess innehåll eller licenstagare 
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ifrågasätts, kan poolen i avtalet förbehålla sig rätten att säga upp licensgivaren vars patent 

ifrågasatts. Genom detta förbehåll ser poolen till att säkra övriga licensgivares tekniker i 

poolen, utan detta hade poolen i stället varit tvungen att upplösas helt eftersom det ogiltiga 

patentet skulle göra poolen ogiltig i och med att den skulle verka konkurrenshämmande.
108

 

 

4.4.1.4 Grant back-klausuler 

För att minska risken för att poolens teknik hämmar konkurrensen och innovationen har både 

licensgivare och licenstagare i poolen enligt riktlinjerna rätt att ”utveckla konkurrerande 

produkter och standarder och de måste också kunna bevilja och beviljas licenser utanför 

poolen”
109

. Rätten till förbättring av poolens teknik är extra viktig när poolen består av en 

standard eftersom att det annars finns risk för att poolen hämmar marknadsutvecklingen 

genom att inte tillåta licensering till förbättringar. Samtidigt är det viktigt att poolen inte 

utnyttjas av licenstagarna varför grant back-klausuler för pooler tillåts, mer om detta nedan.
110

 

 

En grant back-klausul innebär att licenstagaren har en skyldighet att återge förbättringar på 

den licenserade produkten till licensgivaren. Ett krav för detta är att förbättringen är 

särskiljbar, något den är om någon kan använda förbättringen utan att göra intrång på den 

licenserade produkten. Om förbättringen inte är särskiljbar är licenstagaren i stället tvungen 

att vända sig till licensgivaren för att få tillstånd att använda den, precis som vanligt
111

. 

 

Det finns både exklusiva, icke exklusiva och ensidiga grant back-klausuler. Den exklusiva 

innebär att licenstagaren endast får licensera förbättringen till licensgivaren. Om det rör sig 

om den icke exklusiva skyldigheten får licenstagaren även licensera ut förbättringen till tredje 

man. Den ensidiga klausulen innebär att de skyldigheter som anges i licensavtalet endast 

berör licenstagaren, exempelvis kan denne vara förhindrad att föra vidare förbättringar till 

tredje man samtidigt som det är något som licensgivaren har rätt till.
112

 

 

Grant back-klausulerna har i alla tre variationer för- och nackdelar i förhållande till 

konkurrensen. Den variant vilken kommissionen ställer sig mest negativ till, och uttryckligen 

påpekar att den inte bör användas vid pooler, är den exklusiva. Den anses öka sannolikheten 
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för att licenstagarens vilja att utveckla och förbättra minskar eftersom att denna inte har någon 

egentlig vinning i det när denna inte har någon rätt att förvalta sin förbättring. Om viljan till 

innovation sänks, finns risken att även kvaliteten på tekniken i fråga gör det eftersom att 

utvecklingen går i stå, och som följd av detta även konkurrensen. De andra två varianterna är 

båda rekommenderade, även om den icke exklusiva ändå är att föredra av de två eftersom att 

den bidrar mest till den öppenhet poolen ska genomsyras av. Ingen av de två hotar i sig 

konkurrensen eftersom att den icke exklusiva ger licenstagaren rätt att sprida vidare sin 

förbättring vid intresse och den ensidiga ger licensgivaren rätt att förvalta sin uppfinnig på det 

sätt denne vill.
113

 

 

Vad poolen väljer att låta grant back-skyldigheten omfatta anser kommissionen bör 

inskränkas till sådan förbättring vilken är nödvändig eller viktig för poolens teknik. 

Anledningen till att just dessa delar med fördel kan åläggas med sådan skyldighet är att dessa 

kan hjälpa till att försörja poolen samt se till att tekniken i den är uppdaterad och därför 

gynnar allmänheten. De fungerar även som ett skydd för poolen gentemot deras licenstagare 

så att dessa inte kan blockera poolens ställning på marknaden genom licenstagarens patent på 

förbättringen.
114

 

 

5 Analys 

Sedan första poolen uppkom 1856 på den tidens högteknologiska produkt symaskinen har 

uppfattningen varit att dessa samarbeten kan ha positiva effekter på både konkurrens och 

innovation. Det står dock samtidigt klart att samarbeten kan gå för långt och medföra 

nackdelar på samma områden.  

 

5.1 Fördelar med teknikpooler 

Teknikpooler uppstår ofta som ett resultat av att rätten till den teknik som krävs för en viss 

produkt eller process ägs av en stor krets av individuella bolag, vilket leder till uppkomsten av 

ett patentsnår. Pooler under dessa förutsättningar innebär fördelar som eftersträvas av 

patentinnehavarna och även gynnar allmänheten. En sådan fördel är att poolen kan erbjuda 

one-stop-licensering och därför behövs färre individuella licenser förhandlas fram, något som 

minskar transaktionskostnaderna för både licensgivaren och licenstagaren. Den kanske 

viktigaste fördelen är mer juridiskt subtil och går ut på att en licensavgift med optimal 
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 Riktlinjerna p. 109 och 228. 
114

 Riktlinjerna p. 228. 
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marginalvinst kan sättas för hela poolens innehåll och på så sätt undviks dubbel 

marginaliseringsproblem
115

. Kommissionen uppmärksammar de positiva effekterna i 

riktlinjerna: ”Teknikpooler kan också ha konkurrensfrämjande verkningar, särskilt genom att 

minska transaktionskostnaderna och genom att sätta en gräns för kumulativa licensavgifter för 

att undvika dubbel marginalisering. Skapandet av en pool möjliggör ”one-stop”-licensiering 

av teknik som omfattas av poolen.”
116

 Det är för deltagarna i poolen mer gynnsamt i dubbel 

marginaliseringshänseende om den omfattar en stor del av alla rättigheter för teknikpoolens 

ändamål eftersom utomstående rättighetsinnehavare kan öka sin licensavgift och göra att 

samarbetet inte blir lönsamt. Utan lönsamhet skulle intresset för poolning förmodligen sjunka 

och risk finns för minskad innovation.
117

  

 

Ytterligare ett motiv för teknikpooler är att de underlättar kontrollen av vilka rättigheter som 

verkligen är nödvändiga och giltiga genom att dessa samlas och granskas. Det kan vara svårt 

och kostsamt för en licenstagare att själv utvärdera giltigheten och omfattningen av varje 

enskilt patent för att bedöma om en licens är nödvändig för denne. 

 

5.2 Kartelliknande samarbeten och marknadsstyrka 

Patentpooler består som nämnt av aktörer på marknaden som går samman och bestämmer ett 

gemensamt pris på det teknikpaket de har att erbjuda, något som utan rätt reglering kan 

komma att likna karteller. Kartellbildning är uttryckligen förbjudet i artikel 101 FEUF, och 

det är på grund av riktlinjerna till denna artikels undantag som pooler kommit att bli legitima. 

Fråga är om regleringen riktlinjerna ger är tillräckliga för att stå emot risken för 

kartelliknande verksamhet. I riktlinjernas p. 213 stadgas förvisso att en pool som till huvuddel 

består av substituerbara tekniker faktiskt utgör en priskartell och därför är ogiltig. Ett 

stadgande som i högsta grad har relevans för konkurrenshämmande samarbeten eftersom att 

en marknad med pooler till största delen bestående av substitut skulle kunna leda till att 

marknaden dominerades av en pool i vilken alla marknadens alternativ, relevanta som icke 

relevanta, samlas upp. Alternativt en marknad bestående av flera pooler innehållandes 

                                                 
115

 Dubbel marginalisering kan innebära att sammanlagda licensavgiften sätts för högt så att konsumenterna 

betalar mer men köper mindre, genererande mindre inkomster för rättighetsinnehavarna. Se Gilbert i Antitrust 

for patent pool: A century of evolution p 11. 
116

 Riklinjerna p. 214. 
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 Olika problem och lösningar relaterade till utomstående patent tas upp av Doug Lichtman i Patent Holdouts 

in the standard setting process, tillgänglig på (Verifierad 17/5 

2010).http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902646. För ekonomisk analys se Coaliton standard 

pool,. Aoki and Nagaoka (2005) (Verifierad 17/5 2010) http://www.iir.hit-u.ac.jp/iir-w3/event/WP05-

01aoki,%20nagaoka.pdf 
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liknande, och i vissa fall kanske även samma, substituerande teknik. Båda alternativen leder 

till missbruk eftersom de ger aktörer som annars hade fått konkurrera en given plats på 

marknaden, en plats som dessutom ger dem möjligheten att kräva oskäliga priser för sina 

produkter genom samarbeten. 

 

Problem med kartellbildning borde dock kunna uppstå även vid pooler med endast 

nödvändiga tekniker eftersom det trots allt rör sig om aktörer på en marknad som går 

samman. Framför allt borde det föreligga en överhängande risk för att skapandet av en pool 

medverkar till att de aktörer som redan innehar en stark position på marknaden erhåller en än 

starkare sådan. En pools marknadsstyrka är som huvudregel alltid starkare än vad parterna 

skulle åtnjutit var och en för sig eftersom de genom samarbetet koncentrerar marknadens 

resurser i ett och samma organ. Ju starkare denna marknadsställning är desto större blir 

följaktligen risken för monopol eller i vart fall monopolliknande ställning. En patentpool får 

dock, som beskrivs i avsnitt 4.4.1.1, inneha en stark ställning förutsatt den är öppen och icke 

diskriminerande. Risken finns dock att de mindre aktörerna med patent nödvändiga för en 

pools funktionalitet skulle kunna komma att pressas till att gå med i poolen eller acceptera 

ofördelaktiga villkor av de med starkare position på marknaden. Ett förslag på hur detta skulle 

kunna undvikas ges i avsnitt 5.3. 

 

5.3 Kontrollen av pooler 

Idag är riktlinjerna utformade som så att närvaron av oberoende experter under utformning 

och drift av poolerna är frivillig. För att minska risken för konkurrensbegränsande 

sammanslutningar borde närvaron kanske i stället vara obligatorisk eftersom denna på ett mer 

tillförlitligt sätt försäkrar att innehållet i poolen är vad det bör vara till rätt pris. Hur dessa 

oberoende experter tillsätts borde därutöver fastslås i regleringen för att säkerställa att detta 

sker korrekt. Ju större tillförlitlighet som kan åläggas experterna och deras arbete desto 

mindre borde risken för eventuella felhanteringar vara. Just denna tillförlitlighet är något som 

är svårt att säkerställa utan reglering för hur tillsättandet ska gå till eftersom att det utan 

formella krav inte finns något som hindrar deltagarna i poolen från att rekrytera någon med 

deras intressen i åtanke, även om dessa pooler redan idag granskas hårdare av kommissionen i 

enlighet med riktlinjerna p. 233. Speciellt pooler med stort omfång, vare sig det rör sig om 

antal deltagare, licenstagare eller dess innehåll, borde hårdare granskas vid tillsättningen av 



  

   

32 

 

oberoende experter eftersom att de har större marknadspåverkan och därmed ökar risken för 

oenigheter. 

 

En ytterligare utveckling skulle kunna vara att lägga över hela ansvaret för poolerna på en 

oberoende part och på så sätt reducera patentgivarnas roll till just detta, tillhandahållare av 

patenten. De skulle fortfarande få vara medverkande på så sätt att se till att deras grund-

läggande behov tillgodoses vid inträdandet i poolen, men den fortsättande administrationen av 

poolen skulle kunna ligga helt på fristående organisation. Risken med ett sådant här 

förfarande är dock att patentinnehavarna finner det mindre attraktivt att bidra med sina 

rättigheter till poolen. En lösning på detta skulle kunna vara att det i regleringen gjordes 

åtskillnad mellan pooler med få och många deltagare, möjligtvis borde distinktionen bero på 

innehåll. En pool vilken stödjer en standard borde exempelvis ha hårdare krav på yttre 

administration än en pool bestående av endast ett fåtal patent eftersom att en standard 

förmodligen har en större marknad och därmed påverkar fler konsumenter. För medlemmar av 

större pooler, speciellt de innehållandes standarder, är dessutom förmodligen behovet av 

personlig inblandning mindre eftersom att de positiva fördelarna, såsom sänkta transaktions-

kostnader, ändå bejakas på grund av lättillgängligheten för deras patent poolen medverkar till. 

De pooler med endast ett fåtal patentägare skulle utan särreglering troligen minska på grund 

av att det är större sannolikhet att de själva vill vara involverade, varför det istället kunde 

räcka med ett krav på att en oberoende part ser över deras avtal och liknande. Fråga är vem 

som skulle vara ansvarig för denna oberoende hantering av pooler. Regleringen skulle behöva 

fastslå vem som har rätten att agera som sådant administrativt organ. Exempelvis skulle detta 

kunna åläggas någon konsultbyrå eller annat organ vilket blivit godkänt av regleringen. 

 

En sådan här utveckling skulle å andra sidan kunna leda till ökade kostnader för patentägarna 

vid upprättande och vidhållande av patentpooler vilket i sin tur skulle leda till mindre intresse 

av dessa. Konsekvensen av detta kan bli att patentsnår och höga transaktionskostnader 

kommer tillbaka med högre priser för konsumenterna som följd och risk för minskad 

innovation på grund av svårtillgängligheten och förväntningar på att kunna implementera sin 

nya teknik. Två grundelement vilka riktlinjerna är till för att skydda, men ur konkurrens-

främjandesynpunkt torde någon lösning vilka undvek dessa konsekvenser trots allt vara mer 

fördelaktig. 
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5.4 Hämmande pooler 

En risk med pooler är att de minskar incitamenten för konkurrerande teknik. Pooldeltagarnas 

incitament minskar eftersom de redan investerat i en teknologi och därefter upprättandet av en 

pool. De utomståendes incitament minskar i och med att de måste konkurrera med en 

etablerad pool på en marknad som anpassat sig till dess teknik. Denna risk för 

marknadshämning torde få allvarligast konsekvenser på nya och utvecklingsstarka marknader 

om poolerna etableras för tidigt och därmed både deltagarnas och de utomståendes incitament 

till utveckling. Regleringen borde därför kanske sätta regler som stadgar att pooler endast får 

skapas på redan etablerade marknader där utvecklingen kommit att avta. Genom en sådan 

reglering skulle marknaden ha en chans att utvecklas för att sedan låta kvalitativa produkter 

på ett enkelt sätt licensieras ut och komma konsumenterna till del. Undantag bör dock i 

sådana fall ges till parter som vill gå samman och tillsammans utveckla en ny produkt eller 

process förutsatt att resultatet förmodligen inte uppkommit utan dessa parters initiativtagande. 

 

En motsatt risk med pooler, även här på nya marknader men framför allt på utvecklingsstarka 

sådana, skulle kunna vara att de, förutsatt att utvecklingen utanför poolen faktiskt fortlöper, 

blir obsoleta i takt med att substitut utvecklas eftersom att poolens innehåll därmed urholkas. 

Poolerna som institution är i dessa fall snarare en kostsam och onödig verksamhet i stället för 

en källa till innovation och positiva fördelar för konsumenterna. Samtidigt borde en sådan 

urholkande effekt visa att det var fel redan från början att etablera poolen eftersom att dess 

innehåll uppenbarligen inte stödde den bästa tekniken. En pool som snabbt blir obsolet visar 

alltså snarare att det rörde sig om ett samgående mellan marknadsaktörer i hopp om att stänga 

ut övriga konkurrenter än ett verkligt behov av en enkel lösning för licensering. 

 

5.5 Riktlinjernas osäkerhet 

Riktlinjerna är som tidigare nämnt endast soft law, vilket innebär att förutsebarheten för de 

intresserade av att starta en patentpool i viss mån är begränsad. Bristen på fastslagna regler 

innebär att även om poolen upprättats i enlighet med riktlinjerna kan den bli ogiltigförklarad. 

Osäkerheten blir starkare av att riktlinjerna är så flexibelt utformade, detta är medvetet val av 

kommissionen som vill ha möjlighet att ingripa när så är nödvändigt, något som förvisso vore 

möjligt även om reglerna för teknikpooler var utfärdade som bindande lag.
118

  Ytterligare en 

bidragande faktor till osäkerhet är det faktum att en fråga om patentpooler aldrig tagits upp i 
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 Det vill säga som en gruppundantagsförordning. 
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EU-domstolen, vi kan därför inte med säkerhet säga vad riktlinjernas ställning är men de får 

antas ha ansenlig styrka.
119

 Sannolikheten för att ett samarbete som följer riktlinjerna blir 

ogiltigförklarat uppskattar vi därför vara liten men bristen på förutsebarhet för 

patentinnehavarna kan dock fortfarande leda till att investeringar inte kan göras med samma 

säkerhet och följaktligen minska innovationen. 

 

På grund av bristen av tidigare reglering eller praxis för patentpooler i EU saknas det underlag 

som krävs för att slå fast i lag vad som är tillåtet eller inte rörande dessa. Kommissionen ger 

dock viss ledning i riktlinjerna när de tillkännager att de ska ”följa hur förordningen om 

tekniköverföringsavtal och riktlinjerna fungerar i det nya system för tillämpning av 

konkurrensreglerna som inrättats genom förordning nr 1/2003 (3) för att se om det kommer att 

behövas ändringar.”
120

 Osäkerheten kring patentpoolernas reglering kommer alltså 

förmodligen fortgå till dess att patentpooler får en mer etablerad plats på EU:s marknad. 

 

 

 

 

                                                 
119

 ”They are somtimes referred to as ´soft law`, but are strongly persuasive” Korah, s. 23. “Although the 

Guidelines do not establish a binding set of rules, they foreshadow the Commission’s decision so that affected 

individuals are factually bond to act in pursuance with the rules established by the Guidelines.” Barona, s 33. 
120
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