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SAMMANFATTNING 

 

Titel: ”Lego –ensamrätt med rätt att diskriminera” 

 

Nivå: C-uppsats i Företagsekonomi 15 p. 

 

Författare: Annelie Nilsson och Tuija Nordberg 

 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

 

Datum: 2011-06-11  

 

Syfte: Studien undersöker konkurrensstrategier med hjälp av immaterialrättsligt skydd: 

 Om, och hur, det är möjligt för ett företag att använda patentskydd som ett starkt 

konkurrensmedel på en attraktiv marknad? 

 Om våra utvalda respondenter ansåg att patentstrategier leder till diskriminering av 

konkurrenter och kunder om företag med ensamrätt väljer att nischa sitt produktutbud?  

 Om patenträtten behöver vidareutvecklas för att matcha lagstiftning gällande 

konkurrens? 

 Är det möjligt att införa en klausul om rätt att utfärda tvångslicenser i Patenträtten som 

är generaliserbar och lättare att tillämpa än den vedertagna? 

 

Metod: Detta är en kvalitativ studie, i vilken vi hela tiden strävat efter att få en helhetsför-

ståelse. Därför har vi varit öppna med vår tanke med arbetet för våra respondenter, och även 

försökt hålla oss objektiva genom arbetet. Något som emellanåt varit svårt då vi har en för-

förståelse och även en ifrågasättande ansats. 

I början av arbetet läste vi på och samlade in intressant litteratur för att öka våra kunskaper i 

ämnet. Vi intervjuade sedan våra respondenter i semi-strukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide där ordningen var flexibel. Efter varje intervju fick vi en ökad insikt i 

problematiken, som vi sökte förankra i litteraturen. Och den fördjupade kunskapen tog vi 

sedan med oss det till nästa intervju. Därmed ökade vi vår förståelse enligt en hermeneutisk 

spiral. 

Intervjuerna har gjorts via mail och personligt möte, några intervjuer har inte kunnat 

genomföras då respondenterna inte haft tid. Lyckligtvis har dessa respondenters tankar i 

ämnet publicerats och därför har vi istället refererat till dem där vi ansett det behövas.  Vi 

insåg att vi inte skulle kunna få fram ”en sanning” i vår studie, därför har vårt förhållningssätt 

varit ifrågasättande men med ett försök att förstå helheten. Och att det finns flera perspektiv 

att se patenträttsproblematiken ur.   

 

Resultat & slutsats: Vi har undersökt Lego:s patentstrategier, och fört ett resonemang om att 

förändra i patenträtten för att effektivisera marknaden, samt diskuterat om Lego med sin 

ensamrätt nischat sig mot målgruppen pojkar och därmed diskriminerat flickor. Vi har hittat 

ett antal rättsfall där Lego varit inblandat rörande immaterialrätt, och även artiklar och 

litteratur som vi finner intressanta. Vi har sedan intervjuat olika professioner som vi anser kan 

öka vår förståelse i ämnet. Vi får i vissa delar stöd i vårt resonemang kring effektiva 

marknader, tvångslicenser och reducering av transaktionskostnader. Dock säger alla 
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respondenter att det är svårt att komma till rätta med marknadsmisslyckandena som 

patentsystemet skapar då inget bättre alternativ finns som kan ersätta dagens system i 

belöningen av FoU (Forskning och Utveckling). Slutsatsen av vårt resonemang kring 

patenträtten är att patenträtten borde ses över, vi tror att en förändring kommer att ske i 

framtiden när Kinas patentmattor skapar problem för Europas företag. Vårt andra 

resonemang, om Lego diskriminerat konsumentgruppen flickor, fick vi inget gehör för hos 

våra respondenter, och Lego ville inte uttala sig om det. Men vår slutsats är att diskriminering 

har förekommit i en dold form.  

 

Förslag till fortsatt forskning: I vår undersökning har vi begränsat oss till en intervju via 

mail med Lego. Det skulle vara intressant att göra en fallstudie av Lego för att ta del av deras 

kundanalys, vad som påverkat valet av kundsegment samt målgruppen för Legos 

marknadsföring, och hur valet sedan påverkat deras konkurrensstrategier. Men vi förstår att 

det kan vara svårt att beviljas tillträde till de strategiska och säkert hemliga analyserna. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning som vi varit inne på lite i uppsatsen, men som 

skulle kunna fördjupas mer handlar om hur Legos ensamrätt påverkat Lego och dess 

konkurrenters position på den aktuella marknaden, har det lett till dominans på bekostnad av 

diskriminering (av konkurrenter)? 

Uppsatsens bidrag: Vi har funnit uppsatser i ämnet vilka valt att behandla missbruk av 

dominerande ställning med hjälp av immaterialrättsligt skydd, ur ett juridiskt perspektiv. Vi 

har i vår uppsats valt att se företeelsen ur ett marknadsföringsperspektiv med inriktning på 

affärsstrategier och även ur ett föräldraperspektiv. När affärsjuridiska vapen används som 

konkurrensstrategi för att diskriminera andra företag, eller diskriminera konsumentgrupper på 

marknaden, så får det oss att fundera över dagens patenträtts legitimitet på en effektiv 

marknad. Vi har haft intressanta diskussioner med respondenter som fördjupat vår förståelse 

för problematiken kring patentstrategier, detta är vårt bidrag till debatten om patenträtten.  

 

Nyckelord: Patent, Varumärke, Ensamrätt, Otillbörlig konkurrens, Diskriminering.
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ABSTRACT  

  

Title: “Lego -Exclusivity with a right to discriminate” 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 15 p. 

 

Author: Annelie Nilsson och Tuija Nordberg  

 

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

 

Date: 2011–06-11 

 

Aim: Our interest in the subject was awakened  during the Christmas season in 2010 

when we as parents examined the supply of building blocks in the nursery business and 

discovered that there is a dominant brand with a niche strategy, on the shelves, Lego. We 

wondered why? The issue led us to our studies on competitive strategies with the help of 

intellectual property   

protection. We wanted our study to examine:  

 If, and how, it is possible for a company to use patents as a strong competitive 

force in an attractive market.  

 If our chosen respondents felt that patent policies  will lead to discrimination 

against competitors and customers of companies with exclusive rights, who 

choose to niche their product range.  

 If the patent needs to be further developed to match the legislation on competition 

policy.  

 Is it possible to introduce a clause on the right to grant compulsory licenses in 

patent law, that is generalizable and easier to apply than the conventional? 

 

Method: This is a qualitative study in which we are continually striving to gain a full 

understanding.  Therefore, we have been open with our view at the work to our 

respondents, and even tried to be objective throughout the work. Something that 

occasionally has been difficult because we have an understanding and even a questioning 

approach.  

In early work, we read and collected interesting literature to increase our knowledge of 

the subject. We had semi-structured interviews with our respondents based on an 

interview guide in which the scheme was flexible. After each interview, we got a better 

understanding of the problem, as we searched for anchoring in the literature. And the in-

depth knowledge we took with us to the next interview.  Thus, we increased our 

understanding in a hermeneutics spiral. The interviews were conducted via mail and 

personal meeting, a few interviews have not been completed when the respondents did 

not have time. Fortunately, these respondents' thoughts on the subject are published and 

so we have instead referred to them where we thought it necessary. We realized we could 

not obtain "a truth" in our study, therefore, our approach has been a challenge but with an 

attempt to understand the big picture. We understand that you can see exclusive rights 

from several perspectives.  

 

Result & Conclusions: We have investigated Lego's patent  strategies. And we have led 

a discussion about changing the patent law to streamline the market. Discussed about  

Lego with its exclusive niche audience: boys, and their discrimination against girls. We 
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have found a number of court cases where LEGO was involved regarding intellectual 

property, and also articles and literature that we find very interesting. We have 

interviewed various respondents with different views at exclusive rights, which we 

believe can improve our understanding in the subject. They were, in certain parts 

supporting our reasoning about efficient markets, compulsory licensing and the reduction 

of transaction costs. However, all respondents said that it is difficult to deal with market 

failures that the patent system creates when no better alterantiv exsist to replace current 

systems in the rewards of innovation and R&D (Research and Development). The 

conclusion of our discussion on patent law is that patent law should be reviewed, we 

believe that change will happen in the future when China's patent carpets create problems 

for European companies.  

 

In our second reasoning, that the Lego group should have discriminated against girls, we 

got no positive response among our respondents, and Lego did not even comment on it. 

But our conclusion is that discrimination has occurred in a disguised form.  

 

Suggestions for future research: In our study, we interviewed Lego by mail. It would 

be interesting to do a case study of LEGO to take note of their customer analysis, what 

has influenced the choice of the customer segments and target audience for Lego 

marketing, and how the choice then affected their competitive strategies. But we 

understand that it can be difficult to be granted access to their businesstrategies and other 

company secrets.  

 

Another proposal for further research, we have mentioned in the paper, but it could be 

deepened more, is about how Legos exclusive have affected Lego and its competitors' 

position on the market,has it led to dominance at the expense of discrimination (by 

competitors)?  

 

Contribution of the thesis: We found papers on the subject which has deal´th with abuse 

of dominant position by means of IP protection, from a legal perspective. We have in our 

essay chosen to view the phenomenon from a marketing perspective, focusing on 

business strategies, and even looking from a parental perspective.  

 

The study is interesting because we see the protection of competition, even from a 

marketing perspective and not a purely commercial legal perspective.  

 

When business law is used as a weapon in competitive strategy to discriminate against 

other companies, or discriminate against groups of consumers in the market, it makes us 

think about today's patentents legitimacy of an efficient market.  

 

We have had interesting discussions with respondents who deepened our understanding 

of the problem with patentstrategies, this is our contribution to the debate on patent law.  

 

Key words: Patent, Trademark, Exclusivity,  Unfair competition, Discrimination. 
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1. Inledning 

Vårt intresse för ämnet väcktes i samband med julhandeln 2010 när vi som föräldrar under-

sökte utbudet för byggklossar i leksakssaffärerna och upptäckte att det finns ett dominerande 

märke med ett nischat produktsortiment på hyllorna, Lego. Vi undrade varför? Den frågan 

ledde oss in på våra studier kring konkurrensstrategier med hjälp av immaterialrättsligt 

skydd. Legos patentstrategier fascinerar, företaget visar en stark kämparglöd för sina pro-

dukter och rättigheter. Därför har vi valt att skriva vår C-uppsats om Legos ensamrätt ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Vi imponeras över noggrannheten och den överlägsna kvalité 

som Lego kämpat för att bibehålla i sina produkter genom hela företagets historia. Företaget 

visar ett stort engagemang för sina kunder och en passion för sina produkter. Uppgifterna 

nedan är noggrant kontrollerade genom s.k. triangulering, vi har alltså samlat in information 

från olika källor för att vara säkra på sanningshalten i våra inledande fakta. Detta krävde 

omfattande detektivarbete då vi går långt tillbaka i tiden och vissa händelser saknar original 

dokumentation idag. 

1.1. Kiddicraft, Lego och ensamrätten 

Om man ser på Legos framgångar utifrån så är en viktig byggsten tveklöst det immaterial-

rättsliga skyddet
1
.  Ända sedan legobiten uppfanns tycks producenter ha försökt hitta vägar 

runt immaterialrätten för att få tillverka och sälja den efterfrågade leksaken.  

Hilary Fisher Page grundade sitt leksaksföretag Kiddicraft 1932 i Surrey, England
2
. 1940 fick 

han Britiskt patent
3
 på en plastleksak som han kallade ”Interlocking building cube” ”

4
 han 

förbättrade uppfinningen och beviljades patent för den 1949
5
. I Billund, Danmark bestämmer 

sig leksakstillverkaren Ole Kirk Kristiansen för att hans företag Lego också ska börja tillverka 

byggklossar av plast då tillgången på trä sinat under andra världskriget. Han köper in en plast-

gjutarmaskin 1947
6
 och med den följer troligen ritningar över Kiddicrafts klossar, eller så 

skickade Page över ritningarna själv till Lego
7
. 1949 marknadsför sedan Lego klossarna

8
. 

Page kände aldrig till Legos satsning, han försvarade produkten mot intrång från annat företag 

på den brittiska marknaden, och när Lego sedan gick in på den brittiska marknaden hade Page 

avlidit. Page kompanjoner tappade intresse för legobiten och ingen fanns som ville försvara 

patenten, Lego kunde senare köpa upp rättigheterna 1981
9
. 1958, året efter Pages död söker 

lego patent på ”the automatic binding brick” och beviljas det (danskt patentnummer: 92683). 

Legos patent på legobiten var giltigt mellan 1959-1988 och för att förlänga skyddet kring 

produkten ansökte företaget om att få legobiten registrerad som varumärke, vilket den också 

                                                             
1
 Löfgren 2006:6-13 

2
 www.hilarypagetoys.com (2011-06-10) 

3 Ibid 
4 www.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=529580&KC=&FT=E&locale=en_EP(2011-06-10) 
5 www.lego.com (2011-05-23) 
6 Wiencek 1987 
7
 www.hilarypagetoys.com (2011-06-10) 

8
 Wiencek 1987 

9 www.hilarypagetoys.com (2011-06-10) 

http://www.hilarypagetoys.com/
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=GB&NR=529580&KC=&FT=E&locale=en_EP
http://www.lego.com/
http://www.hilarypagetoys.com/
http://www.hilarypagetoys.com/
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blev 1999
10

. Konkurrenten Mega Blocks ägare Ritvik Holdings Inc överklagade och efter en 

lång rättsprocess som avslutades vid HD i Kanada, stod det klart 2010
11

 att legobiten saknar 

skydd, vilket innebär att konkurrenterna nu kan komma in på marknaden. Fortfarande har 

Lego en mängd småpatent rörande nya tekniska lösningar kring produkterna (patentmattor) 

med dessa kan man avhålla konkurrenterna från att helt kopiera produkterna
12

. 

2004 hävde HD i Tyskland ”Lego-doktrinen”, en exklusiv ensamrätt som utfärdats för Legos 

produkter. Den innebar att inga byggklossar som var kompatibla med Lego-klossarna fick 

marknadsföras i Tyskland
13

. 

Lego är ett uttalat nischföretag
14

vilket betyder att man riktar sig till mindre marknadssegment 

vars behov inte blivit tillfredsställt av övriga företag
15

. Ett företag som valt att nischa sig har 

fastställt vilka verksamheter och kunder som är lönsammast och koncentrerar sig på dem
16

.  

Ett företag som fokuserar på en bestämd kundgrupp har större trovärdighet än ett företag med 

ett brett och utspritt utbud. Genom sitt intresse för kundens önskemål
17

 skapas en relation 

mellan företaget och kunden, samt en märkeslojalitet. Speciellt när företaget visar en passion 

för sin produkt
18

.   

När existerande produktutbud på marknaden inte tillfredställer kundernas behov, blir de stra-

tegiskt intressanta.  De är intressanta eftersom de innebär möjligheter för andra företag att öka 

sin marknadsandel/komma in på marknaden/skapa egen marknad. De kan också representera 

hot mot etablerade företag genom att de kan verka som en hävstång och möjliggör för konkur-

renter att störa en etablerad position och förändra marknaden
19

.  

Ensamrätt eller monopolliknande marknad är eftersträvansvärt för ett företag, att ha full 

kontroll över en marknad innebär att företaget själv kan bestämma kvalité, pris och utbjuden 

kvantitet. Ensamrätt kan uppnås dels genom stordriftsfördelar där en konkurrent måste vinna 

stora marknadsandelar för att tjäna pengar, eller genom lagvunnet monopol i form av ensam-

rätt via patent eller licens. Lego har försvarat sin ensamrätt mot bl. a. Tyco industries, Dan B, 

Kirkbi  samt Biltema som anklagats för intrång, renomésnyltning och vilseledande efterbild-

ning. 

Om en tillverkare får ensamrätt genom patent för att tillverka något under 20 år borde kanske 

en klausul finnas med i beviljandet; att producenten är skyldig att tillfredsställa den breda 

konsumentnyttan på marknaden, och inte nischa sig, om företaget väljer att nischa sig så 

måste det tillåta licenstillverkning av annat företag som avser att fylla tomrummet på mark-

naden.  

                                                             
10

 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:SV:HTML(2011-06-10) 
11

 Ibid 
12

 www.prv.se (2011-06-10) 
13 Löfgren 2006:6-13 
14 Srinivasan 2007 
15 Kotler 2009:312 
16 Kotler 2009:770 
17

 Kotler 2008:395 
18

 Aaker 2008:146 
19 Aaker 2008:33 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0048:SV:HTML
http://www.prv.se/
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Lego är ett intressant företag att studera dels ur perspektivet konkurrens via konkurrensskydd, 

då företaget först kopierade Kiddicrafts byggklossar och sedan gjorde intrång i deras patent-

skydd, dock utan åtal, köpte upp rättigheterna till byggklossarna och sedan i 50 år skyddat sin 

ensamrätt med hjälp av konkurrensskyddet på marknaden. Det är också ett intressant företag 

att studera ur diskrimineringsperspektivet: Konkurrenten Mega Blocks har tvistat med Lego 

om misstänkt varumärkesintrång som inte kunde stödjas av varumärkesrätten, Lego process-

ade också om att Mega Blocks skulle gjort intrång i patenträtten trots att patenten gått ut, och 

förlorade båda tvisterna.  

Vi anser också att kundgrupper har diskriminerats, flickor har haft lite att hämta på legosidan 

om de efterfrågat lego med traditionella feminina teman från sagovärlden eller filmvärlden. 

Lego bygger på en systemförsäljning, alltså ska alla byggsatser vara kompatibla och gå att 

kombinera, Legos smala utbud för flickor är ej kompatibelt med det huvudsakliga systemet då 

flickfigurerna är dubbelt så stora som normala figurer och i tidigare marknadsförda byggsatser 

har byggdelarna skiljt sig från resten av byggsystemet genom sin sammansatta design, med få 

möjligheter att själv konstruera något annat. Idag (2011) har Belvilleserien normalstora lego-

bitar, dock är gubbarna större än övriga gubbar i byggsystemet Lego. Produkten känns inte 

genomtänkt, som att den av företaget inte upplevs som värd att utvecklas till något bättre. 

Legos uttalande ”Pojkar gillar att konstruera och flickor gillar att leka rollspel
20

” tycks prägla 

företagets FoU.  

Maria Sehlin skrev en artikel om Legos könsdelade marknadsföring av byggsystemet och det 

välkända uttrycket myntades under en intervju av Thomas Reil på Legos huvudkontor i Dan-

mark. 

1.2. Problemformulering 

1. Är det möjligt för ett nischat företag att använda immaterialrättsligt skydd som kon-

kurrensmedel, och samtidigt diskriminera konkurrenter och kundgrupper på mark-

naden? 

2. Är konkurrensskydd ett sätt att belöna dominerande företag i sin diskriminering av 

konkurrenter eller är det till allas nytta genom den tillgängliga tekniska utvecklingen? 

1.3. Syfte 

Syfte med arbetet är att studera: 

- Om, och hur, det är möjligt för ett företag att använda patentskydd som ett starkt kon-

kurrensmedel på en attraktiv marknad. 

- Om våra respondenter anser att patentstrategier leder till diskriminering av konkurr-

enter och kunder om företag med ensamrätt väljer att nischat sitt produktutbud.  

- Om patenträtten behöver vidareutvecklas för att matcha lagstiftning gällande konkurr-

ens och diskriminering. Vi diskuterar också om det är möjligt att införa en klausul om 

                                                             
20 Sehlin 2003 
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rätt att utfärda tvångslicenser i Patenträtten som är generaliserbar och lättare att 

tillämpa än den vedertagna. 

1.4. Vårt bidrag 

Vi har funnit uppsatser i ämnet, vilka valt att behandla missbruk av dominerande ställning till 

följd av immaterialrättsligt skydd ur ett juridiskt perspektiv. Vi har i vår uppsats valt att se 

företeelsen ur ett marknadsföringsperspektiv med inriktning på affärsstrategier.  

Studien är intressant för den ser konkurrensskyddet ur olika perspektiv; marknadsförings-, 

affärsjuridiskt-, konsument- och föräldraperspektiv. När affärsjuridiska vapen används som 

konkurrensstrategi för att diskriminera andra företag, eller diskriminera konsumentgrupper på 

marknaden, så får det oss att fundera över patentens legitimitet i ”En fri marknads” perspek-

tiv.  

1.5. Avgränsning 

Vi har valt att begränsa vår studie till marknaden för leksakstillverkningen, mer specifikt 

byggklossar, som vi alla känner till med namnet Lego. 

I våra studier kring Legos skydd för sina produkter har vi stött på Upphovsrätt, Patenträtt, 

Mönsterrätt och Varumärkesrätt, som alla är del av det immaterialrättsliga skyddet. Vi har valt 

att inrikta oss enbart på patenträttens, skyddet av den tekniska lösningens, användning som 

konkurrensmedel, eftersom Lego byggt sina affärsstrategier kring patentet på legoklossen.  

Lego använder sig av många strategier i sin marknadsföring. Vi har utrönt t.ex. differentie-

rings-, fokus- och produkt-allians strategier. Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att handla 

om företagets användning utav patentstrategier i kombination med nischstrategi.  

1.6. Disposition 

Under inledningen ger vi den bild av Lego som vi har innan vi börjar vårt fältarbete, det är 

sekundärdata som vi ansåg viktigt för läsaren att känna till innan vi går in på marknadsföring 

och fördjupar oss i patent och konkurrens. 

I kapitel två redogör vi för de metoder vi använt oss av i vår uppsats. 

I kapitel tre inleder vi med beskrivning av hur företag kan skapa sig konkurrensfördelar och 

vilken lagstiftning det behövs tas hänsyn till i detta arbete. Därefter ser vi på hur specifikt 

patent kan användas som strategi och hur dess förhållande är till konkurrensrätten. 

I kapitel fyra presenterar vi en intervju med företrädare för företaget kring deras patentstrate-

gier kontra konkurrenter och kunder. Vi intervjuar också en patentkonsult om patentstrategier 

för att se hur det i praktiken används som konkurrensmedel. Vi ville även ha en djupare för-

ståelse kring konkurrensen i förhållande till patent och vände oss därför till Kommerskolleg-

ium för att höra deras åsikter i ämnet. 
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I kapitel fem ser vi kopplingarna mellan empiri till befintliga teorier och vad som kan utveck-

las vidare. 

I kapitel sex utvärderar vi vårt arbete med en återkoppling till uppsatsens syfte, problemform-

ulering och bidrag till forskningsområdet.  
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2. Metodologisk referensram 

2.1. Metod och datainsamling 

Syftet med studien, är att beskriva motivationen bakom användandet av immateriellt rätts-

skydd som affärsstrategi. Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ arbetsmetod, för 

att få en helhetsförståelse av problemformuleringen. Vi vill förstå hur företaget tänker när det 

gäller patent, konkurrens och hur de styr sin marknadsföring utifrån detta, och inte siffror om 

kostnader osv. som är en kvantitativ inriktning. Vi använder oss av intervjuer med Lego och 

patentombud, för att nå en djupare kunskap som sedan kompletteras med sekundärdata från 

litteratur om marknadsföring, immaterialrätt med inriktning på patent och företagsinformation 

och aktuella rättsfall från internet.  

En kvalitativ forskning har en induktiv syn på teori och verklighet, vilket var vår föresats med 

uppsatsen
21

. Det innebär att teorierna utvecklas under studiets gång genom insamling och 

analys av data, i stället för att vara utgångspunkten för studiet
22

. Men vi upptäckte snart, att 

det kan vara svårt att ha renodlat induktivt arbetssätt. Teorier behövs för att ha en grund att stå 

på, för att kunna förstå olika viktiga begrepp i sammanhanget och vad som enligt lag styr 

konkurrensmarknaden och immateriell rätten, alltså för att få en helhetsbild. Viss teori behövs 

för att kunna styra upp empiristudien, se vad som är utforskat och kunna analysera och dra 

nya slutsatser på bästa sätt. Men vi vill inte använda teorin som styrmedel för empiridelen, för 

det innebär en deduktiv syn på verkligheten. Vi vill istället använda teorierna i studiet för att 

peka mer på bristerna i verkligheten. Det finns ett gap mellan teori och verkligheten. Det finns 

inga klara riktlinjer för hur patent kan användas som strategisk verktyg, på sätt som det gör 

med varumärken som också är immateriell tillgång. 

På grund av bristen på teorier med inriktning på patentstrategier specifikt, har vi valt att 

grunda vårt arbete på den juridiska immaterialrätten och förklaring av vad ensamrätt innebär 

som skydd. Ordet ensamrätt är lätt att missförstås. Det betyder inte att uppfinnaren får hindra 

andra att ta del av den nya kunskapen bakom idén eller uppfinningen. Det innebär inte heller 

att uppfinnaren har rätt att använda sin produkt hur hon vill. Så ensamrätten ger ingen obe-

gränsad frihet till den som får den, utan rätt att hindra andra att utnyttja uppfinningen yrkes-

mässigt eller kommersiellt. 

Immaterialrätterna har en mycket stor betydelse för konkurrensförutsättningarna på marknad-

en och utgör viktiga konkurrensmedel.
23

 Det är viktigt att man uppmärksammar och överväg-

er vilka olika immaterialrättsliga skyddsmöjligheter som kan stå till buds och hur dessa låter 

sig kombineras inom ett företags portfölj av immaterialrätter. För att få förståelse för vad 

patent innebär och vad skyddet gäller, har vi en kort genomgång av patenträtt, för att sedan gå 

vidare med de delar av patentstrategier som gäller varför, vad, när, hur, var och hur patent kan 

sökas och dess betydelse som skydd mot konkurrensen.  Om en konkurrent kränker ensam-

                                                             
21

 Bryman & Bell, 2005:297 
22

 Bryman & Bell, 2005:299 
23 Bernitz, 2009:304 
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rätten och gör intrång i patentskyddet, kan det leda till rättsliga åtgärder. Vi berör även vad 

det finns för alternativ till patentskydd och när det kan vara förmånligare att välja. 

Immaterialrättens praktiska vikt har ökat de senaste åren, både nationellt, inom EU och inom 

WTO (Världshandelsorganisationen). Detta pga. skyddets materiella värde och den snabba 

utvecklingen i modern teknik. Detta har gjort att många företag har fått upp ögonen för att 

använda patent som strategi mot konkurrenter. Kravet för ett successivt förstärkt immateriell 

rättsskydd efterfrågas därför. Detta har i sin tur också lett till ökad kritik och ifrågasättande 

utav rätten till skydd
24

. Den immaterialrättsliga kritiken handlar ofta om att ensamrätterna 

byggts ut för långt under trycket från starka intressegrupper. Skyddet för ensamrätterna sägs 

vara avvägningar där man balanserat värdet av immaterialrättsliga skyddet mot olika slag av 

motstående intressen som talar för rörelsefrihet.
25

 Men hur långt kan ett företag gå innan det 

räknas som otillbörlig konkurrens är frågan vi vill diskutera. 

2.2. Datainsamlingsprocessen 

Under vårt uppsatsarbete har vi tagit kontakt med fem personer som vi på olika sätt ansåg 

kunde bidra med sitt kunnande till vår uppsats. Alla kontakter togs via mail, utom kontakten 

med Tomas Lundqvist som gjordes via telefon, vilken vi guidades till via AWA-patents växel. 

Ove Granstrand, professor i industriell organisation och ekonomi, samt patentforskare 

vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning rör sig ur företagets och samhällets till-

växts perspektiv.  Han skulle ha kunnat ge oss företagens syn på patenträtten, men är i 

Stanford hela vårterminen och kunde inte ställa upp på en intervju. Istället refererar vi till 

artiklar han skrivit i de resonemang där vi önskat att han skulle deltagit. 

Bengt Domeij, professor i juridik vid Uppsala Universitet. Hans forskning handlar i 

huvudsak om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Patent, licensierings-

möjligheter och regler kring företagshemligheter. Han skulle ha kunnat ge oss rättsväs-

endets syn på patenträtten, men han var tvungen att avstå då han inte hade tid att sätta sig 

in i vårt resonemang och träffa oss. Vi tvingas även här att hänvisa till skrivna källor för 

att visa hur Bengt inspirerat oss till vårt resonemang. 

Tomas Lundqvist, Eu-patentkonsult på AWA-patent i Stockholm som har IP-strategi 

som en av sina specialiteter (IP står för Intellectual property och betyder Immaterialrätt), 

han skulle ge oss en proffessionell syn på patentstrategi, och det gjorde han i en intervju 

där vi följde vår intervjuguide som till större delen bygger på inledningen i uppsatsen. Vi 

valde att anteckna under intervjun, då vi var två så kunde vi turas om att ställa frågor och 

anteckna svaren som Tomas gav. 

Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium kontaktade vi för att komma 

nära WTO (World Trade Organisation) i Sverige. Hon vidarebefordrade våra frågor till 

utredaren Lina Kamara på Enheten för WTO hos Kommerskollegium i Stockholm som 

                                                             
24

 Bernitz 2009:9 
25 Bernitz 2009:10 
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gav oss feedback och reflekterade över vårt resonemang kring marknadseffektivietet/ 

marknadsmisslyckande och diskriminering av kunder/konkurrenter. Korrespondensen 

skedde via mail, och vi fick möjlighet att ställa följdfrågor till Kamara, vilket vi gjorde. 

Peter Kjær, är biträdande chefsjurist hos Lego Juris A/S i Billund, Danmark. Vi kon-

taktade Lego via mail och kontakten vidarebefordrade våra frågor till Peter. Vi ville fråga 

Lego om tre saker. Först om patentstrategierna och hur de ser på det nya marknadsläget. 

Sen önskade vi höra orsakerna till Legos kundsegmentering, detta fick vi inga svar på. 

Sista frågorna till Lego handlade om hur Legos jurister ser på vårt resonemang kring 

klausulen, om rätten att tvångslicensiera företag med ensamrätt som valt att nischa sitt 

utbud. 

I vår studie har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer.  Vi har arbetat med en intervju-

guide där vi listat specifika teman och olika frågeställningar, men ordningen har varit flexibel 
26

.  Det har gett intervjupersonerna möjlighet att tala fritt ur hjärtat, men samtidigt gett oss 

möjlighet få svar på frågeställningar kring syftet med vår studie och som hjälp för intervju-

personerna att hålla en röd tråd på intervjun. Vi har under studiets gång försökt hålla ett 

objektivt synsätt. Vi medger att det är svårt, eftersom vi alla påverkas av vår förförståelse av 

ämnet och våra förutfattade meningar kan göra att vi vill styra studiet till att passa våra egna 

tankar och funderingar. Vi har försökt undvika detta, genom att under arbetets gång vara 

öppna för ny information som dykt upp i kontakten med intervjuobjekten, för att kunna få så 

brett underlag som möjligt och för att undvika att dra allmänna slutsatser. Vi har använt oss av 

skriftliga intervjuer i fyra fall, vilket ger fördelen med att personerna har fått tid till att fundera 

över frågorna och kunna ge djupare svar på våra funderingar. Men vi ser även bristerna med 

denna intervjumodell, att kunna vidareutveckla och ställa följd- eller motfrågor. Vi har försökt 

överbrygga denna brist genom att vi kunde ha en vidare diskussion genom att ställa fler frågor 

genom fortsatt mailkontakt. 

 

Utifrån empiristudien, försöker vi finna en gemensam struktur på intervjuerna, analysera detta 

och dra slutsatser till viss del kopplade till teorierna, men även här för att visa vilka möjlighet-

er som finns för vidare utveckling av ämnet. 

2.3. Planering och informationssökning 

Vår uppsats är upplagd med en teoretisk grund och för en bredare kunskap för oss själva, gen-

om litteraturstudier inom ämnet, både med inriktning på marknadsföring, konkurrens- och 

immateriellrätten, eftersom dessa tre är kompletterande med varandra inom ämnet patent. Vi 

har även sökt databaser efter information om patent, dels som strategiverktyg men även kritik 

mot användningen av patent. Vi har under vår litteraturstudie försökt hålla oss objektiva, även 

om vår egen förförståelse har färgat vårt arbete. Men vi har försökt hålla ett kritiskt förhåll-

ningssätt till de källor vi använt. Även om vi i viss mån varit tvungna att använda oss av inter-

netkällor, så har vi varit noga med att se tillförlitligheten i dessa.  

 

                                                             
26 Bryman & Bell 2005 



16 
 

Vår empiri del är uppbyggd med kvalitativa intervjuer men även sekundärdata i form av 

skrivna artiklar om Lego. Vi har även hittat historien om hur legobiten kom till och dokumen-

tation av rättstvister med konkurrenterna Tyco Industries Inc och Mega Brands Inc. Som en 

bas för våra studier har vi också använt PRV´s hemsida, där det finns information av använd-

andet av immateriella rättsskydd. 

 

Under vår litteraturstudie fann vi två uppsatser som valt att behandla missbruk av dominer-

ande ställning till följd av immaterialrättsligt skydd ur ett juridiskt perspektiv. Vi har valt att 

inte använda dessa som källa, eftersom vi inriktat oss på ett marknadsföringsperspektiv på 

problemet. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1  Marknadsföring 

Kotler beskriver marknadsföring så här: 

Marknadsföring är läxan som ledare lärt när de försökt fånga upp konsumentbehov, mätt 

behovens omfattning och intensitet och fastställt om en lönsam möjlighet finns. Marknadsför-

ing fortsätter genom hela produktens liv, att försöka hitta nya kunder, behålla nuvarande 

kunder genom att förbättra produktattribut och prestanda, lära av produktförsäljningsresultat 

och lyckas bibehålla prestandan. Om marknadsförare förstår konsumentbehoven, utvecklar 

produkter och service som ger överlägset kundvärde, och priser samt distribuerar och lyfter 

fram produkterna effektivt, så kommer produkterna att säljas lätt.
27

 

Ett marknadsorienterat
28

 företag har marknaden som utgångspunkt och med fokus på kundbe-

hovet då målet med verksamheten är att skapa lönsamhet genom nya kunder, samtidigt som 

det bevakar sina konkurrenters agerande och marknadsandelar. Ett kundcentrerat
29

 företag tar 

sin utgångspunkt i produktionen och har fokus på nuvarande kunder vid val av produkter, 

säljer sina varor genom sälj- och marknadsföringstryck och vars mål är att skapa lönsamhet 

genom försäljningsvolym.  

3.2 SCA –sustainable competitive advantage 

Effektiva patent är de mest hållbara konkurrensfördelarna
30

. Aaker skriver att företagen i brist 

på effektiva patent måste jobba fram en eller flera SCA:s(hållbara konkurrensfördelar), som 

behöver vara både meningsfulla och hållbara över tid. Den ska vara väsentlig för att göra 

skillnad, ex. överlägsen kvalité, teknologisk överlägsenhet eller stordriftsfördelar. En SCA 

involverar också andra aspekter av affärsstrategin – tillgångar och kompetenser, värdeprop-

ositionen och valet av produktmarknad och kunder mm. 

  

 

  

 

 

Fig. 1 Aakers SCA (Hållbara konkurrensfördelar) 

                                                             
27 Kotler 2008:6-7 
28

 Kotler 2008 
29

 Kotler 2008:487 
30 Aaker 2008 
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3.3   Lagstiftning 

Marknadsrätten i Sverige innehåller regler om hur näringsidkare bör agera i sin affärsverk-

samhet gentemot konsumenter eller andra näringsidkare. I marknadsrätten ingår Marknadsför-

ingslagen och Konkurrenslagen, dessa rätter stämmer väl överens med EU:s rätter, enhetliga 

regler underlättar för näringslivet i EU-länderna, som då bara behöver lära sig ett rättssystem. 

Detta har tagits fram via ett samarbete mellan konkurrensmyndigheterna i det Europeiska 

konkurrensnätverket (ECN) för att underlätta handeln mellan medlemsländerna i EU
31

. 

 Marknadsföringslagen (2008:486) Marknadsföringslagen (MFL) styr hur närings-

idkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. 

Om en näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denne förbjudas att 

fortsätta med marknadsföringen av Konsumentombudsmannen (KO) eller Marknads-

föringsdomstolen (MD). Lagen innehåller tre typer av regler: 

o §3 Marknadsföringsåtgärder: åtgärd i näringsverksamhet för att främja avsätt-

ning och tillgång till produkter. Samt näringsidkares åtgärder och beteende 

före, under och efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter 

eller näringsidkare. 

o §5-6 God marknadsföringssed: marknadsföring som inte påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

o (2008:487) Otillbörliga affärsmetoder: vilseledande/aggressiva. 

 

 Konkurrenslagen (2008:579) Konkurrenslagen ska undanröja och motverka hinder 

för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och 

andra nyttigheter.  

o 2 kap § 7 Missbruk av dominerande ställning: påtvinga någon oskäliga affärs-

villkor, begränsa produktion/marknader/teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, tillämpa olika villkor för lika transaktioner och skapa konkurr-

ensnackdelar för vissa, tvinga någon att ingå ett extra avtal som saknar sam-

band med det huvudsakliga avtalet.  

o 5 kap. § 14-16 Konkurrensmyndighet i annat EU-land eller Europeiska gemen-

skapernas kommission kan begära en utredning av konkurrensärenden i ett EU-

land. 

 

Konkurrensreglerna omfattar bl.a. av förbud mot alla slag av konkurrensbegränsande avtal 

och förbud mot alla slag av konkurrensbegränsande missbruk av marknadsdominerande 

ställning och ett system mot företagsförvärvskontroll
32

.  Förbudet mot missbruk av domin-

erande ställning är inte riktat mot ställningen som sådan, utan är riktat mot vissa beteenden 

som rubriceras som missbruk av marknadsställningen. Exempel på sådana beteenden är 

oskälig prissättning, säljvägran utan saklig grund, kombinationsförsäljning och diskrimin-

ering
33

.  Ett avtal inom immaterialrätten innehåller nästan alltid någon form av konkurrens-

                                                             
31

 Nordell 2010:19 
32

 Wallin 2006:282 
33 Wallin 2006:283 
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begränsning. Det kan vara när en patenthavare licensierar ut sin rätt att använda patentet, vill 

motparterna skriva in en exklusivitetsvillkor, om att få vara ensam och slippa konkurrens från 

andra licenstagare. Därför har gruppundantagsförordningar utfärdats för att göra det lättare för 

avtalsparter att sluta avtal i situationer, där konkurrensbegränsningar är en förutsättning för att 

avtal ska slutas. Ett slags mallar har utgetts av EU-kommissionen, där undantagen är uppräk-

nade
34

. 

Företag som bryter mot någon av reglerna, kan drabbas av offentliga straffavgifter, som 

räknas på basis av årsomsättningen. Konkurrensverket kan dessutom ålägga företaget att 

upphöra med ett konkurrensbegränsande förfarande. 

Pariskonventionen om industriellt rättsskydd: (1883)Konventionen omfattar skydd för 

patent, varumärken, mönster och skydd mot illojal konkurrens.  Detta strider mot god 

affärssed (uttalade normer för acceptabelt agerande i näringslivet i brist på lagar/avtal): 

 Konkurrenshandlingar som gynnar förväxling med konkurrents varor eller verksam-

het. 

 Misskreditering av konkurrenter och/eller vilseledande av allmänheten kring varors 

beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet och myckenhet. 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 Direkt diskriminering: någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om miss-

gynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet... osv.  

 Indirekt diskriminering: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 

särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande... osv. - såvida inte 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

I Diskrimineringslagen 2 kap. 12§ första stycket står att diskriminering är förbjuden för den 

som tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Förbudet gäller dock inte 

diskriminering som har samband med ålder, den gäller heller inte om kvinnor och mäns olika 

behandling har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för 

att uppnå syftet. EG-rättens regler avseende konkurrens är uppbyggda utifrån två central 

förbud: Artikel 81 i EG-fördraget med förbud mot konkurrensbegränsande avtal och samord-

nade förfaranden och Artikel 82 med förbud mot missbruk av dominerande ställning. En 

förutsättning för att det ska falla under EGs förbudsregler är att det stör samhandeln mellan 

medlemsländerna.  

                                                             
34 Wallin 2006:284 
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WTO:s (World Trade Organisation, Världshandelsorganisationen) två principer om Icke-

Diskriminering: 

 Handelsförmån som ges till ett land måste automatiskt ges till alla medlemsländer i 

WTO, som idag är 153 stycken
35

. 

 Importerade varor ska inte behandlas sämre än inhemska varor. 

 

WTO:s avtal om Immaterialrätt: TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-

tual Property Rights) är ett avtal som innehåller regler kring upphovsrätt, varumärken, geo-

grafiska ursprungsbeteckningar, mönster, patent, kretsmönster för halvledare samt företags-

hemligheter. Och ligger till grund för Svensk patentlag i enlighet med harmoniseringsdirek-

tivet inom EU. 

 TRIPS artikel 30-31 om tvångslicensiering: Är ämnat att ge WTO:s medlemsländer 

frihet att bestämma över tvångslicensiering för tillverkning enbart inom landet, i 

extrema fall, där behov föreligger. 

3.4   Patent 

Patent är ensamrätten att nyttja en uppfinning som är en ny teknisk lösning eller funktion som 

inte tidigare är känt. Att söka patent ger uppfinnaren ensamrätt, ett immateriellrättsligt skydd. 

Syftet är att stimulera innovation, kreativitet och nyskapande. Det ger även företagen en 

möjlighet att kunna individualisera sin verksamhet och produkt, och därigenom skydda sina 

investeringar, som ett belöningssystem
36

. Intresset för patent har ökat senaste åren, eftersom i 

dagens informationssamhälle har företagens substansvärden allt mer övergått från anläggning-

stillgångar till immateriella tillgångar. Därför har diskussionerna präglats mer av ekonomi, 

handelsintressen och handelspolitik. Ett annat skäl för det ökade intresset är, att modern 

teknik med datorer, databaser och globala digitala nätverk gör att nästan alla i den industria-

liserade världen berörs av frågor gällande immaterialrättsligt skydd
37

. Däribland kan vi se det 

växande intresset för patent, inklusive möjligheten att använda patent som strategi mot kon-

kurrenter. Immaterialrätterna har mycket stor betydelse för konkurrensförutsättningarna på 

marknaden och utgör viktiga konkurrensmedel.
38

 Studier visar, att genom rätt användning av 

immateriella rättigheter, kan företag skapa sig en ledande position och nå konkurrensfördelar. 
39

Rättighetshavarna ges stor rörelsefrihet inom ramen för näringsfrihetens och avtalsfrihetens 

allmänna gränser och kan i allmänhet fritt förfoga över sina rättigheter genom överlåtelser 

eller upplåtelser, t ex förlagsavtal och licensavtal. Det krävs därför att finna rätt balans, mellan 

upphovsmännens intressen, allmänhetens intressen, fri konkurrens, informationsfrihet, konsu-

mentintressen, teknikspridning, världshälsa och jämställdhet
40

.  
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3.5  Hur kan patentstrategi användas? 

Varför används patent? Ett patent är ett strategiskt sätt att ta vara på en bra idé och ger inne-

havaren rätt att förbjuda andra att kunna kopiera något unikt och nytt. Därför kan patent 

användas för att av konkurrensskäl hindra plagiat och det tvingar konkurrenter att ta fram 

egna konstruktioner. På det sättet kan det egna företaget få försprång på flera nivåer. För-

språng mot konkurrenter, men även som motivation för anställda till fortsatt forskning, bra 

försäljningsargument som stärker företagets image och kan öka försäljningen via export. 

Användning genom licens kan också vara ett sätt att underlätta tekniskt samarbete, nå nya 

marknader och vara stor inkomstkälla för företaget. En viktig roll som patentsystemet har är, 

att det verkar stimulerande för produkt- och teknikutveckling, men det gäller för företagen att 

följa utvecklingen och se vad konkurrenterna gör, för att skydda sin produkt och ev. söka 

patent på vidareutvecklingar, för att blockera konkurrenterna. Denna strategi kallas för 

”bombmattor av patent”, som används flitigt
41

. Genom att analysera andras patent, kan företag 

få information om vad konkurrenter gör, få kunskap om den tekniska utvecklingen inom 

området och undersöka behovet och efterfrågan på marknaden
42

. Därför kan patent även 

användas för att vilseleda konkurrenter, genom att skydda tekniskt kunnande som egentligen 

inte är tänkt att användas
43

. 

Varför inte söka patent? Om företaget vill bevara företagshemligheten och inte vill beskriva 

tillverkningsförfarandet eller uppfinningen, kan hemligheten behållas längre än patenttiden 

varar. Vi har ex. med Coca Cola som håller sitt recept hemligt och undviker på så sätt att 

konkurrenterna gör en exakt kopia och behåller sin egenart, styrkan i sitt varumärke. Genom 

att söka patent, kan företaget riskera företagets strategiska position och kunskapsfördel
44

. 

Oseriösa aktörer på marknaden kan dra fördel av skaparens investeringar, när uppfinningen i 

detalj offentliggörs. Det finns risk för piratkopiering och när patenttidsskyddet är förverkat 

efter 20 år, kan en konkurrent ändå ligga på samma tekniska nivå utan höga FoU-kostnader. 

Det kan vara olönsamt på snabbt föränderliga marknader med snabb teknisk utveckling, som 

ex. hemelektronikmarknaden.  En patentansökan kan också återkallas innan den blir offentlig, 

om uppfinningen är inaktuell för företaget, det är inget hinder för konkurrenter, kundunder-

laget är obetydligt eller konkurrensen är obefintlig. Då har företaget inget behov av skydd och 

kan slippa kostnaden för patent
45

. 

Långdragna processer i form av ansökningar till varje land man söker patent i, med översätt-

ningar som ska göras, betänkanden, offentliggöranden som tar ca 2,5 år per patent kan avsk-

räcka. Processer tar tid och kostar mycket pengar. Patent i ett land för en uppfinning kostar i 

genomsnitt 50 000- 70 000kr, plus en årsavgift för att upprätthålla patentet. 

 Vad kan patent sökas för? Patent kan sökas för en uppfinning som är en ny och innovativ 

lösning av ett tekniskt problem. Företagen behöver alltid starta forskning och utvecklings-
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arbetet med att granska vad som redan gjorts, genom patentlitteratur, offentliga databaser och 

patentverket. Detta för att spara tid och kostnader, undvika intrång i giltiga patent och kunna 

vidareutveckla tekniken.  

När ska patent sökas? Ska företaget söka patent när uppfinningen är klar eller tidigt för att få 

skydd? Svaret på frågan beror på produkt och konkurrens. En PCT-ansökan som första an-

sökan för en ny uppfinning, kan vara fördelaktigt både ekonomiskt, tillverkningstekniskt och 

marknadsmässigt. Väntetiden kan vara lång, ända upp till 30 månader, tills ansökan är full-

följd. Under den tiden kan företaget hinna känna av marknaden, ta fram tillverkningsteknik, 

försäljningskanaler och fördröja de ekonomiska utgifter, som ligger i att skydda en patent-

erbar uppfinning i många länder
46

.  

 Var ska patent sökas? Generellt bör företagen söka skydd i länder där det finns möjlighet att 

få marknadsfördelar av ett skydd. Det kan vara länder där egen tillverkning och försäljning 

förekommer. Länder där konkurrenter har tillverkning eller där konkurrenter kan tänkas för-

lägga en tillverkning. Länder som kan betraktas som tänkbara kundländer. Eller länder där 

licensgivning kan vara möjligt
47

. 

 Hur ska patent sökas? Det finns fyra olika vägar att välja mellan när företagen vill skydda sin 

uppfinning med patent. Det som företagen först måste komma ihåg är att patentskyddet är 

territoriellt, som vi redan varit inne på, att ett svenskt patent gäller enbart i Sverige och för att 

få patent i andra länder krävs det att ansökningar görs där. 

Om uppfinningen är tänkt främst för den svenska marknaden, kan det vara tillräckligt att söka 

ett svenskt patent. Det ger ensamrätt i Sverige, men då har vem som helst rätt att tillverka, 

sälja eller använda uppfinningen utomlands.  

Alternativet då är att direkt söka internationell eller europeisk patent. Det kan vara fördelak-

tigare, om uppfinningen är ny, marknaden är utanför Sverige och hindra konkurrenter sin 

tillverkning. En PCT-ansökan, ger internationellt skydd i ca 140 länder. En sådan ansökan har 

preventiv verkan genom att var nyhetshindrande mot senare inlämnade ansökningar om patent 

i länderna som är delaktiga i konventionen. EPC-ansökan ger skydd i ca 30 europeiska länder.  

Det fjärde alternativet är att skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda länder 

där företaget vill ha patent. Detta alternativ är aktuellt, om företaget vet att marknaden finns i 

vissa, relativt få länder
48

.  

Vad händer vid intrång? Det är patenthavaren själv som måste se till att rättigheterna bevakas, 

som kan vara kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt. Patenthavaren kan väcka talan mot 

någon som denne anser göra intrång i patentet och i en civilrättslig process yrka att intrånget 

ska upphöra. Gällande intrångstvister kan företaget vända sig till Stockholm tingsrätt som 

första instans med Svea hovrätt som andra instans
49

. Patentlagen innehåller ett flertal sank-

tioner som kan riktas mot en intrångsgörare. Den som begått intrång kan åläggas att utge 
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ersättning dels i from av skälig ersättning för utnyttjandet, dels som ersättning för den ytterlig-

are skada som intrånget kan ha medfört
50

. Ett intrång kan handla om piratkopiering där svar-

anden ämnat kopiera och sälja sina produkter på kärandens varumärkes goda renommé. Men 

ett intrång kan också handla om att ett företag inte har lyckats särskilja sin produkt tillräckligt 

från kärandens produkt. 

3.6  Kritik mot och utveckling av patent? 

En studie som är relevant, är den som genomfördes av Domeij, fast inom läkemedelsindustrin. 

I studien visar han hur tillkomsten av uppfinningar förklaras med en utbuds- och en efterfrå-

gekurva på teknisk kunskap, det är dessa faktorer som innovatörer reagerar på och som är 

patenträttens verktyg
51

. Han menar att tillkännagivandet av nya tekniska lösningar inom ett 

område lockar andra innovatörer att fortsätta forska inom samma område. Syftet med regel-

verket kring immaterialrätten är att stimulera forskning och utveckling genom att erbjuda ett 

starkt skydd för patenten. Men kritiken mot patentsystemet handlar om de negativa ekonom-

iska effekter som uppstår i form av monopolförluster
52

. Vi återkommer till detta senare under 

empiriavsnittet. 

Jens Lindeblad skriver i sin uppsats om ekvivalentläran inom patenträtten
53

 att domstolarnas 

tekniska och juridiska kunskaper och förståelse är begränsade. ”Ekvivalens föreligger i den 

situation, att även om det finns skillnader mellan patentkrav och intrångsföremål, så skulle en 

fackman på området anse att den tekniska funktionaliteten är väsentligen lika mellan båda.” 

Han diskuterar i sin uppsats om att domstolarnas tekniska och juridiska kunskaper och förstå-

else är begränsade. Han skriver: ”Orsakerna till... och att olösliga problem inte diskuterats 

utförligare inom doktrinen anser jag vara att auktoriteterna på området till viss del förringar 

den tekniska delen av patentprocessen och anser att problemet kan lösas, så att säga, inom 

juridiken.” Han anser att den tekniska utvecklingen kan ha den effekten att den omöjliggör en 

stringent, rättvis och rättsäker intrångsrättslig patenträtt i dagens använda system. Detta pga. 

ohållbara tolkningsprinciper samt svårigheten att bestämma patentets skyddsomfång. Han 

menar att det kombinerat med långa handläggningstider skapar frustration hos företagen som 

ofta gör en förlikning istället för att processa. Han drar slutsatsen att tekniken håller på att 

springa ifrån juridiken och att patenträttens utveckling därför måste förändras. ”-Motsättning-

en ligger givetvis i att patenthavaren vill ha en så vidsträckt tolkning som möjligt medan kon-

kurrenten helst vill att skyddet skall begränsas till vad som direkt kan utläsas ur patentkrav-

en.” Han avslutar med en tillit till att den internationella harmoniseringen av immaterialrätten 

kommer att med tiden öka rättsäkerheten i bedömningarna.   

 

Kommerskollegium
54

 såg i sin utredning 2003 negativa sidor av Immaterialrätten och hur den 

tillämpas idag: 
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 Bristfällig tillämpning av immaterialrättslagstiftningen inom de WTO-anslutna länd-

erna. 

 Myndigheterna tillämpar immaterialrätten på ett långsamt, ineffektivt och godtyckligt 

sätt. Saknar de resurser som behövs för en effektiv tillämpning av lagen. Och ser brott-

en som ringa, brotten får därför låg prioritering. Tullmyndigheternas resurser anses 

ofta vara otillräckliga och insatserna ineffektiva.  

 Brist på kunskap om hur immaterialrättsskyddet fungerar och bör tillämpas. Domstols- 

och myndighetssystem för hantering av intrång behöver byggas upp.   

 Korruption  

3.7   Förhållandet mellan patenträtt och konkurrensrätt 

Förhållandet mellan konkurrensrätt och patenträtt är utformat för att fungera i en marknads-

ekonomi och verkar allmänt sett konkurrensfrämjande genom att skapa incitament för nyskap-

ande och investeringar. Men rättigheterna kan också medföra konkurrensbegränsande verk-

ningar genom att de ger rättighetshavaren en i viss mån skyddad position på marknaden. Detta 

är särskilt påtagligt i fråga om patent. Var ska gränsen dras mellan otillbörlig konkurrens med 

tillämpning av konkurrensrätt på ena sidan och ensamrätt med patent på andra sidan? 

Redan i förarbetena till konkurrenslagen förutses att immaterialrättigheter, kan ge upphov till 

konkurrensstörningar som gör att konkurrensrättsliga ingripanden kan bli aktuella: ”Invänd-

ningar kan inte… riktas mot en situation där ett innehav av en immateriell ensamrätt, t.ex. 

patent, skapar ett slags monopol på ett närmare avgränsat område. Vad som förbjuds är bara 

missbruk av en dominerande ställning.” 
55

 

En ensamrätt är ett legalmonopol. Sådana monopol upplevs ändå som konkurrensbefrämjan-

de, pga. de verkar för kreativitet och gör det möjligt för rättighetsinnehavarna att få ersättning 

för kapital och arbete som investerats och ger samhället möjlighet att utvecklas genom att 

uppfinningen görs känd. Immaterialrättigheterna, såsom patenträtt, är avsedda att skapa eff-

ektiva konkurrensförutsättningar genom att balansera ensamrätt och frihållning. Det märks 

tydligast genom skyddstiderna. Det hindrar ändå inte att de immateriella ensamrätterna trots 

det kan missbrukas
56

. Därför finns det diskussioner om hur de båda rättsområdena motsätt-

ningar och samfunktioner ska behandlas.  

Hans Henrik Lidgard, professor i civilrätt vid Lunds Universitet, har i en artikel diskuterat 

frågan om de båda rättsområdena samverkar eller om de står i ett motsatsförhållande, och hur 

ev. konflikter de emellan ska hanteras
57

. Han kommer i sin slutsats fram till några viktiga 

punkter. Lagarnas respektive legala status, de utgör lagar enligt svensk rätt, inte ger anledning 

att ge det ena rättsområdet företräde framför det andra. Även lagarnas tidsmässiga tillkomst 

kan inte vara avgörande vid en bedömning utav vilket rättsområde som ges företräde. Han 

fortsätter med, att immaterialrätten styr rättens uppkomst och existens och bevakas av komp-

etenta myndigheter, och ses därför som specialreglering i förhållande till den mer generella 
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konkurrensrätten. Men eftersom immaterialrätten innehåller outvecklade regler rörande hur 

rätten utövas, så förhindras inte full tillämpning av de konkurrensrättsliga reglerna. För, som 

vi redan varit inne på, täcker inte immaterialrätten situationer när företag missbrukar sin 

marknadsmakt och konkurrensrätten måste då tillåtas komplettera för att undanröja samhälls-

ekonomiskt skadliga verkningar. Lidgard avslutar med att immaterialrätten och konkurrens-

rätten samverkar, för att skapa ett dynamiskt samhällsklimat. Immaterialrätten respekteras, 

men det behövs gränssättning för att förhindra samhällsskadliga effekter
58

. 

Tanken är alltså, att när immateriella ensamrätterna missbrukas, så kan konkurrensrätten 

användas för att motverka missbruket. För att komma till rätta med konkurrensbegränsande 

effekter av alltför långtgående utnyttjande av immaterialrättigheter, kompletterar de två 

regelsystemen varandra. Utvecklingen har gått mot att ge ökat utrymme för sådana ingrip-

anden
59

. Svenskt näringsliv har sett behovet av en gemensam näringslivsdomstol, där tvister 

gällande immaterialrätt, marknadsförings- och konkurrensmål ska kunna hanteras. Detta 

behövs för att minska kostnader, höja kompetensen, korta ner tvistetiden och ge de mindre 

företagen en större chans att lyckas.
60

  

Men än så länge är det är inte möjligt i Sverige att få frågor om immaterialrättsintrång och om 

otillbörlig marknadsföring prövade samtidigt. Utan rättighetsinnehavaren har istället två olika 

processuella alternativ att tillgå. Antingen stämma vid tingsrätt för immaterialrättsintrång eller 

få prövat om det föreligger en vilseledande efterbildning
61

. 

Problemet med denna gränsdragning förutsågs redan i förarbetet till konkurrenslagen: ”Konf-

likter mellan konkurrenslagen och den immaterialrättsliga lagstiftningen får ytterst lösas med 

beaktande av de skilda regleringarnas syften. Det får som hittills ankomma på rättsutveck-

lingen att närmare dra upp de rättsliga gränser som bör gälla i det här avseendet.” Någon ut-

trycklig immunitet finns inte föreskriven och någon tradition för ett sådant tänkande är svår 

att finna i svensk rätt. Någon tradition för tvångslicensiering kan inte heller påträffas. I praxis 

så har tvångslicenser utverkats men endast i mycket begränsad omfattning
62

. 

Tvångslicens är en enkel licens som kan meddelas av domstol och det hindrar inte patenthav-

aren att meddela licenser till andra aktörer
63

.  Reglerna har främst en preventiv verkan, man 

vill motverka patentmissbruk i form av undertryckande av patent, som innebär att patentet 

förvärvas enbart i syfte att försvåra för konkurrenterna och utan avsikt att utöva uppfinning-

en
64

 det handlar om marknadsmakt och är den konkurrensrättsliga varianten. Den patenträtts-

liga varianten av tvångslicens aktualiseras om en beroendesituation föreligger (dvs. om en 

patenterad uppfinning inte kan utövas utan licens från annan patenthavare), om det föreligger 

”allmänt intresse” av synnerlig vikt som statens säkerhet, (ex. läkemedel och gendiagnostik
65

) 
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om godtrosutnyttjande skett eller om en part blivit frånkänd patentet och dessförinnan börjat 

utöva patentet i god tro
66

. 

Om patent inte utövas i tillräcklig omfattning och parterna inte kan komma överens om frivill-

ig licens
67

, kan den som önskar licensen först anmäla att den vill väcka talan om tvångslicens 

hos patentmyndigheten
68

 och sedan väcka talan i Stockholmstingsrätt
69

 att domstolen ska fast-

ställa en tvångslicens och bestämma villkoren i denna
70

. Finns det enligt domstolen acceptabla 

substitut till den patenterade uppfinningen kan inte patenträttsliga tvångslicenser meddelas
71

. 

En tvångslicens kan inte utfärdas omedelbart efter eller i samband med beviljandet av ett pat-

ent
72

 även om patentsökaren ämnar nischa sig eller på annat sätt begränsa utbudet, utan först 

när patenthavaren bevisligen missbrukat sin ensamrätt. Om tre år förflutit sedan patentet med-

delades och fyra år sedan patentansökningen gjordes och om uppfinningen inte utövats i skäl-

igt omfång, kan tvångslicens meddelas om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas
73

. 

Men det finns enbart ett fåtal fall då detta har tillämpats. 

3.8. Sammanfattande reflektioner 

Marknadsförings-, konkurrens- och diskrimineringslagstiftning finns alltså till för att verka för 

en effektiv konkurrens i slutändan till nytta för konsumenterna. Sett från detta perspektiv är 

det viktigt attdet immaterialrättsliga-, inkluderat det patenträttsliga-systemet behöver vara ut-

format så att det understödjer dynamisk konkurrens, såsom det uttrycks i konkurrenslagen. 

Det innebär att idéerna som ligger till grund för patent ska vara samhällsekonomiskt motiv-

erade och därmed välfärdshöjande. Det betyder också att patent innefattar ett skydd som är 

tillräckligt starkt för att forskare ska vara villiga att satsa de resurser som behövs för att ta 

fram en uppfinning, men inte så omfattande att andra företag avstår från att ge sig in på det 

verksamhetsområde där patent förekommer. 

 Andra problem som vi kan utläsa är, att ett alltför vidsträckt skydd kan motverka marknads-

inträde och under patentskyddstiden ge rättighetsinnehavaren en marknadsmakt som kan gå 

utöver det som är samhällsekonomiskt optimalt, däribland problemet med diskriminering av 

kundgrupper. Det kan också leda till beroendesituationer som kan ha negativ inverkan på 

konkurrensförhållanden, eftersom konkurrenter inte kan vidareutveckla den teknik som 

skyddas av patent och att användning av ”bombmattor” utnyttjas flitigare. Ett annat problem 

vi såg är att det kan leda till höga licenskostnader eller behov att licens utfärdas pga. diskrim-

inering av kundgrupper. Hur dessa problem kan lösas är det vi vill studera under vår empiri-

del. 
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4 Empiri/Undersökning 

4.1  SCA 

Från start handlade Legos värdeproposition (1954) om att stimulera barns kreativa lek och 

utveckling, både pojkar och flickor var deras målgrupp, samt att erbjuda en systemlösning och 

överlägsen kvalitet
74

. Men med tiden har företaget ändrat sin värdeproposition, idag (2011) 

erbjuder Lego fortfarande en systemlösning med överlägsen kvalité som ska inspirera barn att 

utforska och utmana sin kreativitet
75

, dock har ”pojkar och flickor” bytts ut mot ”våra kund-

er”. Vilka Legos kunder är förstår man när man tittar in på Lego.com under fliken ”Produk-

ter”
76

och hittar produktserierna; Kingdoms, Prince of Persia, Atlantis och Star Wars som är 

storsäljarna, den feminina produktserien Belvillemed 4 produkter och stora dockor som inte 

överensstämmer i storlek med övriga karaktärer i Legos byggsystem. Dock visar 2011 års 

produktnyhet ”Pirates of the Carribean” en förändring i utbudet. I sistnämnda produktserie 

finns både vackra sjöjungfrur, en kvinnlig hjälte i klänning och en trollkvinna som är ledare 

över zombies.  

4.2 Diskriminering 

I vårt resonemang kring ensamrätten spetsar vi till det och likställer företagets ensamrätt med 

rätten att diskriminera. Lina Kamara på Kommerskollegium säger att hon ställer sig undrande 

till vårt resonemang att patenträtten medger att patenthavare tillåts diskriminera konsumenter 

och konkurrenter. ”-I princip är det ju upp till alla företag att välja vilket kundsegment man 

riktar in sig på (barn, vuxna, kvinnor, män, lyxkonsumenter, invandrare, låginkomsttagare 

o.s.v. varav vissa i och för sig är diskrimineringsgrundande enligt nya diskrimineringslagen) 

så jag har svårt att se att det handlar om att just patenträtten medger diskriminering av konsu-

menter. Att man sedan väljer att marknadsföra sig mot just det kundsegmentet faller sig nat-

urligt. I övrigt anser jag att ordet diskriminering är lite väl tillspetsat i det här sammanhanget 

eftersom de allra flesta företagen skulle kunna sägas diskriminera mellan olika kundsegment 

och säljer varor som skyddas av någon form av immaterialrätt (patent, varumärke, mönster-

skydd, upphovsrätt). I juridisk mening så förutsätter diskriminering ett missgynnande av 

någon så utifrån det perspektivet föreligger ingen diskriminering i Legoexemplet (enligt 

diskrimineringslagen).” Hon tillägger: ”- När det gäller diskriminering av konkurrenter så är 

ju det, precis som ni skriver, något som regleras i konkurrensrätten.”
77

 

Journalisterna, tillika föräldrarna Hjort och Östberg skriver i en debattartikel
78

: 

Legos argument för att år efter år lansera smålegobyggen som till nittio procent (uppsk-

attar vi) riktar sig till killar mellan sex och tolv år, är med största sannolikhet att flickor 
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inte är lika intresserade av lego och att exempelvis sjukhuslego säljer dåligt. Det är inte så 

konstigt. Men om marknadsföringen såg annorlunda ut? Om den stentuffa machostilen på 

hemsidan vägdes upp av en lika stor mjukare del som även dödsrobottrötta killar kunde 

söka sig till? För Legolands världsbild är självklart ett lika stort problem för killar som för 

tjejer. Det är helt enkelt dags att skaka om i legolådan. Kanske är det rent av dags att ta till 

hotet om kvotering precis som när det gäller de enkönade börsstyrelserna. För om det i 

varenda legobyggsatslåda rasslade runt lika många pojkfigurer som tjejfigurer är vi över-

tygade om att massor av fantasifulla småtjejer entusiastiskt skulle ta sig an, den bevisat 

väldigt utvecklande, uppgiften att bygga och konstruera saker av små plastklossar. ... 

Ska Lego leva upp till sin ambition ”att ha en positiv inverkan inom områden som mänsk-

liga rättigheter” är det helt enkelt på tiden att kavla upp ärmarna och börja bygga en helt 

ny värld – kloss för kloss. För till de mänskliga rättigheterna hör att varje människa har 

rätt att bli behandlad på ett rättvist och jämställt sätt oavsett kön. På den punkten sviker 

Lego varje dag och varje minut varenda liten julklappslängtande unge anser vi. 

 

Socialminister Göran Hägglund svarar på Hjort och Östbergs debattartikel, att han först inte 

förstår om författarna menar allvar och säger sig tro att det är ironiskt skrivet. Sedan skriver 

han i rollen som lagstiftare:  

Ur mitt perspektiv handlar den här debatten överhuvudtaget inte om huruvida Lego eller 

andra företag borde förändra sina produkter. Debatten handlar om huruvida politiker ska 

göra något åt innehållet i Legolådan. Svaret på frågan är dessvärre ganska viktigt. 

...  

- ...vi ska som politiker inte ta ifrån människor det personliga ansvaret för sina liv. Gillar 

man inte klädbutikernas utbud eller leksaksbutikernas uppställning av produkterna, måste 

man ta ansvar själv. Inte i första hand ropa på politiska åtgärder. De politiker som lovar bot 

och bättring å leksaks- och klädtillverkares vägnar ägnar sig inte bara åt fel saker, de be-

rövar också människor deras värdighet. Värdighet att själva ha förmåga, och anförtros 

förmågan, att göra självständiga och aktiva val. Exempelvis hitta en leksakstillverkare som 

motsvarar de egna förväntningarna. Det, till skillnad från lagstiftning, är en omedelbar 

åtgärd – med omedelbar effekt. När jämställdhetsdebatten förs över huvudet på människor 

förlorar den sin legitimitet och sin betydelse. Jag tror att själva tanken på en möjlig Legolag-

stiftning är en sådan företeelse.
79

 

En del legokonsumentröster på Internet är från vuxna män som verkar provocerade
80

 av 

debatten kring att flickor också leker med lego och att de vill se mer feminint Lego på mark-

naden. Dessa mäns huvudargument tycks vara att flickor ska hålla sig till rollspel och dockor 

och låta pojkarna konstruera världar fulla av äventyr att kriga och vara kungar i. De anser att 

företaget Lego ska ”… vända sig till sin mest aktiva målgrupp. Det är ju grunden i varje seriös 
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affärsplan.” och så drar de jämförelser med att man inte ser så många män på bild i tidningen 

Vecko-Revyn.
81

  

4.3 Patenträtten  

Lina Kamara är utredare på Enheten för WTO hos Kommerskollegium i Stockholm. Hon 

tycker att vi belyser två viktiga delar av problematiken kring patenträtten, dels huruvida 

marknaden är effektiv och möjligheten till tvångslicens för att korrigera marknadsmisslyck-

anden. Och dels problematiken med diskriminering och licenser. ”Patenträtten måste syfta till 

att ge uppfinnaren incitament att bedriva FoU som är till gagn för samhället. Även om alter-

nativa modeller diskuteras så skulle nog de flesta instämma i att patentsystemet behövs för att 

korrigera marknadsmisslyckanden. Den stora frågan är hur starkt skydd patentsystemet ska ge 

uppfinnaren, d.v.s. balansen mellan å ena sidan uppfinnarens intresse av skydd (= incitament-

et för FoU) och å andra sidan samhällets intresse av tillgång till uppfinningarna. Blir patent-

skyddet för starkt så blir det som ni skriver ett marknadsmisslyckande och det är en öppen 

fråga hur den optimala balansen uppnås.” 

4.4 Tvångslicenser 

Lina Kamara fortsätter: ”Tvångslicenser utfärdas endast undantagsvis. Möjligheten till tvång-

slicensiering (6 kap PL) fungerar som en säkerhetsventil vilket innebär att instrumentets 

effektivitet eller marknadsmisslyckanden inte enbart kan mätas i antalet tvångslicenser. Det 

faktum att möjlighet finns att utfärda tvångslicens kan få till följd att patenthavares vilja att 

(frivilligt) licensiera ökar. Visst kan det stämma att möjligheten till tvångslicensiering borde 

utökas.” Säger Lina Kamara och resonerar vidare: ”I TRIPS-avtalet som 153 länder, inklusive 

Sverige, är bundna av finns bestämmelser om tvångslicensiering (art. 30-31). Dessa ger länd-

erna stor frihet att själva bestämma på vilken grund tvångslicenser kan utfärdas. ”  

”Jag kan inte se att dessa bestämmelser skulle utgöra några direkta rättsliga hinder för att den 

klausul som ni nämner
82

 skulle kunna införas som ett villkor för beviljandet av ett patent. 

Vilka konsekvenser en sådan klausul skulle få på marknadseffektiviteten är svårt att avgöra 

utan en närmare utredning i frågan men det ligger nära tillhands att anta att situationen skulle 

förbättras.”... ”Förbud mot missbruk av dominerande ställning finns också i svensk lag (2 kap. 

7 § konkurrenslagen) och under vissa förhållanden kan en vägran att licensiera ett patent kon-

stituera missbruk av dominerande ställning, givetvis till konsumenternas nackdel.” 

4.5 Lego och immaterialrättens försvar 

Peter Kjaer på Lego svarar på frågan hur Lego ser på resonemanget (i rollen som patentägare) 

att man skulle minska skyddet i patenträtten så att en domstol skulle kunna utdöma en tvångs-

licens, om en konkurrent kunde visa på ett otillfredsställt behov på marknaden som han både 
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ville och hade resurser nog att fylla. Samt att konkurrenten hade möjlighet att betala licens-

avgiften för att utnyttja patentet till det. Att man därmed tog bort värdet i att äga patent (tran-

saktionskostnaderna): 

”Teoretiskt sett finns det argument för denna lösning. Men jag tror personligen att innovation-

en skulle påverkas negativt av att ta bort transaktionskostnaderna i patent. I grund och botten 

är patent en äganderätt. Patent är trots att de är immateriella, uppfinnarens egendom (eller 

någon annan som köper uppfinnarnas rättigheter), och om samhället begränsar eller inskränk-

er äganderätten, kommer innovatörerna att utan tvekan bli mindre benägna att göra nyinvest-

eringar och insatser för att skapa uppfinning eller teknik som ligger till grund för patentet. 

Man bör komma ihåg att en uppfinning från start, inte lämnar några absoluta garantier för att 

uppfinnaren någonsin kommer att lyckas i arbetet med att utveckla något som i själva verket 

är patenterbart. För att ta denna risk, måste de potentiella fördelarna matcha risken. 

 Jag skulle vilja överföra ert resonemang till en stad, där ägarna av alla hus/lägenheter, som 

har fler rum än ägarna strikt behöver för sina egna familjer, är tvungna att hyra ut överskottet 

rum till människor som inte har eller är i behov av nya hus eller lägenheter. Det skulle säkert 

vara effektivare än att bara fortsätta att bygga nya hus eller lägenheter med den överkapacitet 

det medför, men inte särskilt troligt att det skulle tilltala de flesta villa- eller lägenhetsägare.”  

På kommerskollegiums hemsida läser vi också: ”-... ett svagt skydd för immaterialrätt kan 

hindra handel. När handel mellan länder ökar, ökar ofta också handeln med förfalskade eller 

piratkopierade varor.  Företag som investerar i nya produkter eller idéer kan då konkurreras ut 

av sådana som tillverkar billigare kopior. Företag som säljer produkter skyddade av immater-

ialrätt kan inte komma in på marknader där sådana kopior av deras varor är tillåtna.
83

" 

Samma sak gäller för marknadsföringsrätten, Nordell skriver: ”- Marknadsföringsrätten måste 

vara harmoniserad på marknaden inom EU annars kommer marknadsföringen flytta till den 

marknad som är oreglerad och begränsa utbudet på de reglerade marknaderna
84

.” 

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV skrev I PRV-bloggen
85

 21 april 2010 om Im-

materialrättens vara eller icke vara. ”- Immaterialrätten får mycket kritik idag och det finns de 

som hävdar att t.ex. patent hämmar utvecklingen.”... ”-... jag menar att ett fungerande immat-

erialrättsskydd är en av förutsättningarna för att ett land ska kunna utvecklas tekniskt och 

ekonomiskt.”... ”- Dagens uppfinningar är mer komplicerade än vad uppfinningarna var i 

människans tidiga historia och framförallt kostar de betydligt mer tid och pengar än då. 

Många nya uppfinningar, stora revolutionerande eller mindre, i vissa fall kanske helt osynliga 

förbättringar, har kostat massor av pengar i tid, arbetskraft och ofta maskiner. Att man vill ha 

tillbaka de här pengarna, helst med ränta, är ganska självklart för oss alla: det är ytterst ovan-

ligt att man vill investera pengar i något som man från början vet att man kommer att förlora 

på. Immaterialrättsligt skydd är ett verktyg för att uppnå detta och den situationen har inte 

ändrats idag. Jag tycker att historien visar att ett väl fungerande immaterialrättssystem, fram-

förallt patentsystem, är en förutsättning för teknisk, industriell och ekonomisk utveckling i ett 
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land eller en region. Titta på världen idag, är det en tillfällighet att de delar av världen som 

haft den största och starkaste tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen också är de 

länder som har fungerande immaterialrättssystem? Jag tror inte det. Givetvis vet vi inte vad 

som varit hönan respektive ägget här men det finns en klar koppling mellan teknisk, ekonom-

isk och social utveckling och väl fungerande immaterialrättssystem. Och det finns ytterligare 

bevis på detta, Kina. För ca 25 år sedan införde Kina en patentlagstiftning och vi vet alla var 

Kina är idag. Man har gått från ett land som inte var industriellt speciellt utvecklat till ett land 

som många tror kommer att vara ett av de mer dominerande industrinationerna om några 

decennier. Jag tycker inte mer bevis behövs och det är viktigt för de länder som gärna vill 

utvecklas att man arbetar för att skapa bättre strukturer runt immaterialrätten för att stimulera 

utvecklingen.” 

Ove Granstrand är professor i industriell organisation och ekonomi, samt patentforskare vid 

Chalmers tekniska högskola. Hans forskning rör sig ur företagets och samhällets tillväxts 

perspektiv. Han menar att svenska företag måste bli mer medvetna om den strategiska betyd-

elsen av patent i innovations- och entreprenörsarbete och skickligare på att utveckla patent-

strategier och koppla dem till affärsstrategier. ”Det som forskningscheferna oroar sig mest för 

är piratkopiering, industrispionage och kunskapsstöld vid personalomsättning som de ser som 

växande hot mot lönsamheten. Speciellt små- och medelstora företag är väldigt inriktade på 

att möta hotet från piratkopiering – vilket är alldeles riktigt att göra – men de ser inte det 

större hotet som kanske ligger tio år fram i tiden då de kommer att möta kinesiska företag med 

tjocka patentmattor”
86

.  

4.6 Marknadseffektivitet 

Bengt Domeij är professor i juridik vid Uppsala Universitet. Hans forskning handlar i 

huvudsak om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Patent spelar en stor roll, 

men också licensieringsmöjligheter och regler kring företagshemligheter. Han har skrivit flera 

böcker om detta ämne och den senaste boken "Patentavtalsrätt" kom ut 2010. I sin avhandling 

om Läkemedelspatent skriver han: ”Syftet med regelverket kring immaterialrätten är att stim-

ulera forskning och utveckling, men den metod patentsystemet använder genom tilldelande av 

ensamrätter ger upphov till negativa ekonomiska effekter i form av monopolförluster
87

. 

Kostnader som uppkommer, s.k. transaktionskostnader, gör att det skapas inlåsningseffekter, 

som kan bli samhällsekonomiskt negativa om resurserna inte finns hos dem som kan använda 

dem mest effektivt
88

.  Studien visar att, om man tänker bort transaktionskostnaderna kring 

rättigheter så skulle ett patent kunna vara oändligt delbart, via avtal. Patenten skulle då kunna 

vara hur breda som helst och gälla hur länge som helst. Han menar att den dag konkurrenter 

till patenthavaren kan producera varor som för konsumenterna är av större värde än det som 

patenthavaren själv producerar, kommer konkurrenter att kunna förvärva den del av patentet 

eller den licens, som skulle krävas för produktionen. Detta skulle kunna hävas och förvärvas 
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av någon annan producent i sin tur
89

. Dagens patentsystem med dess transaktionskostnader 

omöjliggör alltså, ett fungerande system för en naturlig avtals- och prisbildningsmekanism. 

Inlåsningseffekterna skapar allokeringsförluster, och utestänger som följd konkurrenter och 

kunder från marknader. Ett marknadsmisslyckande där en till synes fri marknad inte leder till 

paretooptimalt resursutnyttjande på grund av ensamrätter. Paretokriteriet innebär att resurs-

erna utnyttjats så effektivt att ingen enskild kan få det bättre utan att det påverkar så att någon 

annan får det sämre
90

. Så länge någon kan få det bättre utan att någon annan får det sämre så 

kallas det för en suboptimal situation, vilket alltså är en allokeringsförlust eller ett så kallat 

marknadsmisslyckande. 

Tomas Lundqvist, EU-Patentkonsult och IP-strateg (IP står för Immaterialrätt)på AWA-patent 

i Stockholm. Han kan inte se att patenträtten skulle försvinna, han tror inte på coaseteoremet i 

praktiken. Att man kan ta bort alla transaktionskostnader och därmed uppnå marknadseffekt-

ivitet. Om patent på uppfinningar inte skulle ha något värde så skulle företagshemligheter öka 

markant och samhället skulle tappa insynen i vetenskapliga framsteg, också insyn i den tek-

niska uppbyggnaden av ting. Det skulle i förlängningen bidra till en långsammare utveckling i 

allt, om ingen söker patent så finns inte innovationerna tillgängliga för andra innovatörer att 

kunna studera och bygga vidare på. Så Patentsystemet bidrar till en öppenhet/ tillgänglig kun-

skap och genererar nya innovationer utifrån de tidigare
91

. 

4.7 Legos immaterialrättsliga processer 

Tyco industries Inc: handlade om patentintrång. Tycos överklagan till högsta domstolen ut-

trycktes, citat: “... kan Lego, som innehaft ett monopol under en hel period av patent- och 

designskydd, i förlitan på designritningar som inte längre skyddas av upphovsrätt, fortsätta sitt 

monopol för ytterligare en period genom att rita om samma design med några mindre ändring-

ar och kräva ny upphovsrätt för de ritningarna?”
92

 

Dan B: renommésnyltning Dan B åtalas för varumärkesintrång och renommésnyltning, 

klossarna var inte identiska med Legos, saknade namnet LEGO instansat på tapparna och var 

tillverkade av ett enklare plastmaterial än legoklotsarna. Dessutom var de kolorerade med 

vanliga standardfärger i motsats till legoklotsarnas specialfärger. Dock marknadsfördes de 

som piratkopierade legobitar."Att D.B. genom sin närgångna kopiering vill snylta på Legos 

byggklotsars renommé är uppenbart. Detta visas redan därav att han i sin annonsering har 

kallat sina klotskopior för "legobyggklotsar" trots att ordet LEGO inte är en fri och allmän 

benämning. Det visas också av att han omtalar sina klotsar som "pirat- legobyggklotsar" - en 

klar antydan om medvetet intrång på Legos ensamrätt. Men renommésnyltningen tar sig först 

och främst det uttrycket att han utformar sina klotsar exakt som Legos, så att de kan 
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hopbyggas med dessa. Denna hopbyggbarhet är inte en nödvändig förutsättning för att 

renommésnyltning och intrång på ensamrätten skall anses föreligga."
 93

 

HovR:n”-... varumärkesrättslig ensamrätt kräver att kännetecknet har särskiljningsförmåga, 

det får inte får medföra att annan näringsidkare hindras från att tillverka och saluföra bygg-

klotsar som kan fästas samman med varandra med hjälp av tappar på ett sätt som i fråga om 

hopfästnings- och isärtagningsförmåga samt variationsmöjligheter är likvärdigt med Legos 

klotsar. Om ett sådant resultat inte kan uppnås på annat sätt än genom att byggklotsarna 

utformas så att de kan förväxlas med Legos klotsar, torde ensamrätt för Lego vara utesluten.”
 

94
 

HD: ”Behovet av att hålla vissa former fritt tillgängliga för en effektiv konkurrens har fått ett 

särskilt uttryck i 5 § varumärkeslagen(1960:644).
95

 ” Lego beviljades inte varumärkesrätt i 

Sverige.   

Kirkbi (Mega Blocks ägare): Företaget tvistade med Lego om misstänkt varumärkesintrång 

som inte kunde stödjas av varumärkesrätten, Lego processade också om att Mega Blocks 

skulle gjort intrång i patenträtten trots att patenten gått ut, och förlorade båda tvisterna. Lego 

ansökte om att få legobiten registrerad som varumärke, vilket den också blev 1999 . Konkurr-

enten Mega Blocks ägare Ritvik Holdings Inc överklagade och efter en lång rättsprocess som 

avslutades vid HD i Kanada 2010 stod det klart att Lego förlorat sitt skydd. 

Biltema: för vilseledande efterbildning.”- LEGO:s byggklossar har genom inarbetning erhållit 

en stark särprägel med ett mycket högt renommé. De byggklossar från COKO som Biltema 

marknadsför och säljer liknar i väsentlig grad LEGO:s byggklossar avseende storlek, färg och 

form. Det finns en risk för vilseledande och förväxling med LEGO:s byggklossar och deras 

ursprung. Genom försäljning av förväxlingsbara byggklossar utnyttjar Biltema även det 

renommé och det uppmärksamhetsvärde som är förknippat med LEGO:s byggklossar samt 

ger intryck av att det föreligger ett kommersiellt samband mellan COKO och LEGO. Därmed 

strider Biltemas förfarande mot 4, 6 och 8 §§ marknadsföringslagen (1995:450) (MFL).
 96
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5 Analys/ och resultat 

 

Vi vill i vår analysdel se huruvida konkurrensstrategier för att skydda ensamrätten med 

affärsjuridiska vapen som ex. produkt-patent eller bombmattor av patent (runt uppfinningar 

för att förhindra konkurrens) är att anse som god affärsetik när det diskriminerar kunder, 

sätter konkurrensen ur spel och därmed gynnar patentinnehavaren som kan upprätthålla en 

monopolistisk ställning även om patentinnehavaren bara nischat sitt produktutbud. Vi vill i 

intervjun med Lego (=Leg godt) veta om de anser att de lekt bra. Och vi vill se om det finns 

en möjlighet att införa en klausul om rätt att utfärda tvångslicenser som är generaliserbar 

och lättare att tillämpa än den vedertagna. 

Det råder ett komplicerat förhållande mellan patenträttigheter och gällande lagstiftning angå-

ende konkurrens. Patent, som immaterialrättighet, ger uppfinnaren ensamrätt, men som be-

hövs för att gynna utvecklingen i samhället och för att täcka dennes kostnader. Men ensam-

rätten innebär därmed också en viss konkurrensbegränsning, eftersom ingen annan kan utnytt-

ja uppfinningen. Var ska gränsen dras? Vad ska prioriteras, skydd för forskning och utveck-

ling eller fri konkurrens med konsumenters behov i fokus?  

5.1 Marknadsföring och SCA 

Enligt Kotler är marknadsföring en pågående process i under företagets hela livstid. Det krävs 

samarbete med kunder, för att se behoven, utveckla sin produkt därefter med rätt pris och 

distributionskanal. Samtidigt krävs det, att företaget har ett öga på vad konkurrenter gör, för 

att kunna skydda sina produkter och marknadsandelar. Lego är idag ett säljorienterade före-

taget med inriktning på sina produkter, men kommer i och med upplösandet av patenten och 

förlusten av ensamrätten att tvingas marknadsorientera sig på sikt. De har insett behovet av att 

se detta som en pågående process. 

Företagen behöver få fram bra SCA:s (hållbara konkurrensfördelar) för att lyckas bli fram-

gångsrika. Enligt Aaker krävs detta speciellt vid brist på effektiva patent. Men som vi såg 

enligt Wallin, är det viktigt även vid effektiva patent, för det skapar försprång på flera nivåer. 

Det ger försprång mot konkurrenter, ökar imagen och ökar försäljningen, mål som vill nås 

med effektiv marknadsföring. Ove Granstrand påtalar den strategiska betydelsen av patent i 

innovations- och entreprenörsarbete för svenska företag och varnar för de kinesiska företagens 

patentmattor som företagen kommer att möta i framtiden. Han anser att Svenska företag måste 

bli skickligare på att utveckla patentstrategier och koppla dem till affärsstrategier
97

. Det krävs 

att engagera det egna företaget på flera nivåer och långsiktigt. Det räcker inte enbart att forska 

fram innovationer, utan använda dessa strategiskt. Som vi såg kan i patentstrategier alla i ett 

företag involveras och motiveras, genom att stärka företagets image och även på det sättet 

stärka sin position gentemot konkurrenters. Och i det stora perspektivet, nationellt och inter-

nationellt, främjas teknisk, ekonomisk och social utveckling. Men företagen måste ändå ta sitt 
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ansvar och se begränsningarna i patenträttigheterna och när gränsen passeras till missgynn-

ande och otillbörlig konkurrens. 

5.2 Patent 

Patent är en ensamrätt som ger skydd för investering, som en belöning. Men det kostar peng-

ar. Peter Kaer, biträdande chefsjurist hos Lego A/S tror personligen att innovationen skulle 

påverkas negativt om man tog bort transaktionskostnaderna i patent. Om samhället begränsar 

äganderätten kommer innovatörerna utan tvekan att bli mindre benägna att göra nyinvester-

ingar och insatser för att skapa uppfinningar eller teknik som ligger till grund för patent. Det 

måste finnas incitament för att vilja/våga ta risken att uppfinna något. I ett system utan trans-

aktionskostnader kan en innovation helt sakna värde. De behövs för att skapa en effektiv 

marknad. Det för oss tillbaka till balansen som krävs, mellan upphovsmännens, allmänhetens, 

konsumentens och fri konkurrensens intressen. 

Patentkonsulten Tomas Lunqvist håller med Legos representant och kan inte se något alter-

nativ till Patenträtten
98

 idag. Togs värdet i patentet bort för innovationer så skulle företagen 

låta fakta kring uppfinningarna vara hemliga, samhället skulle mista insynen i de tekniska 

genombrotten och detta skulle sakta ned den tekniska utvecklingen i samhället. Detta är 

grunden i patenträtten. Syftet med patent är att stimulera innovation, kreativitet och nyskap-

ande. Och även till hjälp för att täcka kostnader och få ekonomiska fördelar när produkten 

släpps på marknaden. Alltså kan vi konstatera att patent som rättighet behövs, men när blir 

denna rättighet ett medel för otillbörlig konkurrens och missgynnar samhället? 

Utredaren på Enheten för WTO Lina Kamara instämmer i problematiken. Patenträttens balans 

mellan å ena sidan skyddet för uppfinnaren och därmed incitamentet för en FoU som gagnar 

samhället. Och å andra sidan, samhällets intresse av tillgång till uppfinningarna. Hon instäm-

mer i att om patentskyddet blir för starkt så blir det ett marknadsmisslyckande och det är en 

öppen fråga hur den optimala balansen uppnås.  Alternativa modeller diskuteras, men patent-

systemet behövs för att korrigera marknadsmisslyckanden som annars uppstår i det hemlig-

hetsmakeri och brist på insyn/kunskap kring innovationer som uppstår om inget skydd finns 

för dyra FoU. Den stora frågan är hur starkt skydd patentsystemet ska ge uppfinnaren. 

Problemet är skapandet av ett legalmonopol, som justeras genom tidsbestämda skyddstider. 

Men hur förhindras missbruket? Och var går gränsen till missbruk? Enligt konkurrenslagen, 

så skapar patent ett slags monopol på ett närmare avgränsat område. Det enda som förbjuds är 

missbruk av dominerande ställning och beteenden som rubriceras som missbruk av marknads-

ställning. Avgöranden tas av Konkurrensverket från fall till fall. Kan det krävas mer specifik 

lagstiftning? 

Som patentkonsult Tomas Lundqvist ser det kan man sätta hoppet till att den framtida inter-

nationella harmoniseringen av patenträtten bidrar till en ökad flexibilitet kring patent och 

produktion av patenterade innovationer. Det gynnar ju inte patentsystemet existensberätt-

igande, att upplevs som marknadshämmande och diskriminerande. Än så länge harmoniserar 
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vi regelverket inom EU men i framtiden kan man tänka sig att EU- och USA -marknaden vill 

jobba för en harmonisering även med Kina och övriga Asien. Men vi vet inte om det löser 

problemen, eftersom stor del av problemet verkar ligga i att det tar tid att lösa konflikter som 

uppkommer och det inte finns en entydig tillämpning av lagstiftning i alla länder. Företaget 

Lego har blivit ifrågasatt i domstol kring sina patent, dels av konkurrenten Mega Bloks som 

handlade om varumärkesrätt, och även av Tyco som försvarade sig mot anklagelser om pat-

entintrång och även ifrågasatte strategin att göra små (tillräckliga förändringar) i ett patent 

som gått ut för att sedan kunna förlänga patentet med en ny patentperiod. Och förlorat målen 

då domstolarna ansett att konkurrenterna haft rätt i alla mål utom ett. Men det är processer 

som tar tid och pengar, och måste processas i det land ärendet gäller. Och ofta saknas kun-

skapen. Jens Lindeblad skriver om ekvivalentläran inom patenträtten
99

 att domstolarnas 

tekniska och juridiska kunskaper och förståelse är begränsade. Han anser att den tekniska ut-

vecklingen kan omöjliggöra en rättsäker patenträtt i dagens använda system, p.g.a. ohållbara 

tolkningsprinciper samt svårigheten att bestämma patentets skyddsomfång. Så krävs det för 

mycket av våra domstolar? Är det där avgörandet borde ligga? Det verkar som att de som 

använder sig av patentskydd och patentombuden anser det, medan de som arbetar mer med 

konkurrensfrågor och den fria marknaden inte anser att avgörandet borde ligga där. 

Ett alternativ till lösning, är tvångslicenser. De har främst en preventiv verkan för att motverk-

a patentmissbruk, men att det krävs synnerliga skäl för att få ett sådant av domstol. Lina 

Kamara hos Kommerskollegium menar att existensberättigandet i tvångslicenser idag mer 

handlar om att tydliggöra för patenthavarna att det går att tvångslicensiera. Och att företagens 

vilja att frivilligt licensiera därmed skulle öka. Hon kan hålla med oss om att möjligheten till 

tvångslicensiering i vissa fall borde utökas och att ”-... det är en öppen fråga hur den optimala 

balansen uppnås mellan uppfinnarens intresse av skydd (=incitament för FoU) och samhällets 

intresse av tillgång till uppfinningarna.” Även här anser vi att det krävs en vidare diskussion, 

för att se om det kan utökas för att skydda mot diskriminering och konkurrens. Och vår reflek-

tion blir då att samhällets intresse vilar någonstans mitt emellan dessa viljor. Vad gynnar sam-

hället och konsumenterna mest, att patenthavaren ensam nyttjar patentet eller att konkurrenten 

släpps in och bidrar med sitt kunnande, tillåts nyttja patentet och bidrar till ökad välfärd i sam-

hället? Detta innebär en kvalitativ bedömning liksom bedömningen vid patentintrång som 

måste göras från fall till fall och problematiserar därför även användning av tvångslicenser. 

 

Vi resonerar att det blir ju viktigare i framtiden även för västvärlden att patenträtten inte disk-

riminerar konkurrenter och kunder, professor Ove Granstrand vid Chalmers skriver i sin artik-

el i veckans affärer att Kinas patentmattor i framtiden kommer att göra sig gällande och det 

kommer att blockera/slå undan fötterna på många företag i västvärlden. Vi tycker att hans 

argumentation, tillsammans med Domeijis, Granstrand och Kamaras resonemang talar för att 

en förändring av patenträtten kommer att ske.  

                                                             
99 Lindeblad 2001 



37 
 

5.3 Diskriminering 

Diskrimineringslagen finns för att motverka diskriminering genom att någon behandlas sämre 

och missgynnas antingen direkt eller indirekt diskriminering pga. könstillhörighet. Företaget 

som vi studerar är leksaksföretaget Lego. Vars budskap är Leg godt (lek bra) men som under 

en period av nästan 50 år använt sig av patentstrategier
100

 (patent, upphovsrätt, varumärkes-

rätt, patentmattor, patentförlängningar ytterligare en period -genom små förändringar i prod-

ukten) för att hålla marknaden fri från konkurrenter. För att under de senaste årtiondena an-

vända ensamrätten till att bara rikta sig till pojkar som vill konstruera, och göra ett lamt försök 

att bredda utbudet till flickor, dock med ett byggsystem som inte är kompatibelt med byggsys-

temutbudet till pojkarna.  Om detta vill inte Lego uttala sig i vår intervju utan lämnar våra 

frågor helt obesvarade. Det är förståeligt, eftersom det är en del av deras marknadsförings-

strategi, som de inte vill avslöja för oss. 

Vi anser att Lego, med sin ensamrätt på legobiten i alla dessa år, har diskriminerat flickor. Då 

inga konkurrenter kunnat finnas på marknaden p.g.a. de rättsliga skydden, för att möta efter-

frågan på mer feminina produkter så är det lätt att man drar slutsatser om att Lego negativt 

särbehandlat och diskriminerat en stor potentiell konsumentgrupp, dock är alla uttalanden och 

officiella dokument skrivna på ett icke diskriminerande, innerligt och politisk korrekt sätt om 

att leka bra, Leg Godt. Vi tycker också att vi fått belägg för att det har förekommit diskrimin-

ering av konkurrenter som bl.a. bevisas i målet med Tyco Industries
101

 målet som handlade 

om patentintrång. Tycos överklagan till högsta domstolen uttrycktes, citat: “... kan Lego, som 

innehaft ett monopol under en hel period av patent- och designskydd, i förlitan på designrit-

ningar som inte längre skyddas av upphovsrätt, fortsätta sitt monopol för ytterligare en period 

genom att rita om samma design med några mindre ändringar och kräva ny upphovsrätt för de 

ritningarna?”
102

  

Men det här är en svår balansgång mellan var gränsen går mellan diskriminering och markna-

dsföring. Marknadsföring för ett företag innebär ju, att välja sin produkt och kundsegment, i 

en mix som är mest lönsamt för företaget. Kamara påtalar, och vi håller med om, att det ses 

som naturligt i samhället att varje företag ska ha rätt att välja sina kunder och fatta sina egna 

beslut om produktutbud. Hon anser att i fallet med Lego inte föreligger diskriminering i jurid-

isk mening. Men vi undrar om hon färgas i sin åsikt av sin uppgift på Kommerskollegium. Vi 

anser att ett företag som med laglig rätt kan hindra andra företag från att fylla tomrum på mar-

knaden eller från att konkurrera om vissa marknadssegment borde åläggas ett större ansvar 

eller ifrågasättas strängare kring sin affärsstrategi.   

Hägglund tycker inte att politiska åtgärder ska sättas in för att rätta till marknadsmisslyckand-

et.
103

 Han säger att när jämställdhetsdebatten förs över huvudet på människor förlorar den sin 

legitimitet och sin betydelse, därför uppmanar han alla konsumenter att göra medvetna val 

och tillägger att deras köpbeslut är omedelbara åtgärder som skapar omedelbara effekter. De 
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medvetna val som Hägglund tycker att konsumenter ska göra påverkar inte nischade företag 

med ett fokus på en viss kundgrupp, de ser ändå inte de kunder som inte är deras målgrupp. 

Vi får visst medhåll från journalisterna Hjort och Östberg. De skriver att ”- Legoland är ett 

motsägelsefullt land. Här blandas den senaste tekniken med värderingar från när farfar var 

ung.” Och de efterfrågar ett mer jämställt legoutbud.  ”Ett Legoland där kvinnorna härskade 

skulle snabbt dömas ut som en skapelse av rabiata genuspedagoger. Men gubbversionen 

accepteras och får passera dag efter dag, år efter år och generation efter generation utan att 

omvärlden reagerar.” De borde stämma med dagens lagstiftning gällande diskriminering. 

Men Göran Hägglund
104

 anser inte, i rollen som socialminister, att lagstiftare ska bestämma 

innehållet i legolådan. Han reflekterar över jämställdhets perspektiv och kundernas situation 

på den svenska marknaden, men vi anser att han missar att se företeelsen, ensamrätt kontra 

nischning, ur ett effektivt marknadsperspektiv. Och det marknadsmisslyckande som det inne-

bär. 

5.4 Sammanfattande tankar 

Det krävs inte enbart lokalt arbete med patentstrategier utan en vidare tillämpning både nat-

ionellt och internationellt. För företag söker patent för att skydda sin uppfinning och får i 

gengäld av samhället ett rättsligt medel för detta. Men om samhället är dåligt att uppfylla sin 

del av avtalet, kan det leda till att företag väljer att inte söka patent pga. kostnaden både ekon-

omiskt och tidsmässigt. Det i sin tur leder till fler företagshemligheter, när inte uppfinningarna 

offentliggörs, och samhället går miste om den tekniska utvecklingen.  

 

Men hur förändringen ska genomföras är fortfarande ett outrett område. Det råder delade 

meningar om ökat antal tvångslicenser. En del anser att det inte verkar vara lösningen, utan 

kan i stället leda till minskade ansökningar och mer hemligheter. Andra ser det som en möjlig 

lösning till problemet. En lösning som diskuteras är, att införa gemensamt europeiskt system 

för ansökan, prövning och godkännande av patent. Det skulle minska både de ekonomiska och 

tidsmässiga kostnaderna. Även införande av en gemensam domstol där patent-, marknadsför-

ings- och konkurrensfrågor löses, för bättre insyn och kortare processtider. Under tiden kan 

större krav ställas på de enskilda företagen, speciellt de med dominerande ställning. 

Det svåra är att lösa frågan hur dessa förändringar minskar diskriminering av konkurrenter 

och kunder. Genom tvångslicenser kan marknaden styras bättre och genom gemensam dom-

stol ges bättre översyn över konkurrensen på den berörda patentmarknaden. 
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6 Slutsats/Diskussion 

Studien är intressant för den ser konkurrensskyddet även ur ett marknadsföringsperspektiv 

och inte ett rent affärsjuridiskt perspektiv. När affärsjuridiska vapen används som konkur-

rensstrategi för att diskriminera andra företag, eller diskriminera konsumentgrupper på 

marknaden, så får det oss att fundera över patentens legitimitet i ”En fri marknads” perspek-

tiv. Om en tillverkare får ensamrätt genom patent för att tillverka något under 20 år borde 

kanske en klausul finnas med i beviljandet; att producenten är skyldig att tillfredsställa den 

breda konsumentnyttan på marknaden, och inte nischa sig, om företaget väljer att nischa sig 

så borde det tillåta licenstillverkning av annat företag som avser att fylla tomrummet på 

marknaden.  

 

Vi vill med vår studie stödja krafterna som talar för en förändring av skyddet för patent, för 

att komma tillrätta med marknadsmisslyckanden. Vi har diskuterat om inte patenträtten är rätt 

forum för att effektivisera marknaden, det är ju med stöd av patenträtten som ensamrätter 

beviljas.  

Det händer att en domstol, i extrema fall, kan kringgå ensamrätter och utfärda tvångslicenser 

för tillverkning av produkter men det är så sällan det sker. Det krävs också stora och kost-

samma rättsprocesser för att över huvudtaget ifrågasätta en ensamrätt. Därför är patenträtten 

som den ser ut idag, anser vi, ett hinder mot marknadseffektiviteten, i en snabbt föränderlig 

och global värld. 

Detta är alltså kärnan i vårt resonemang: Ett företag äger ett patent, och har därmed ensamrätt 

att producera produkten som bygger på den tekniska innovationen. Om företaget då nischar 

sig och utesluter stora kundsegment i sin marknadsföring så kommer utbudet på marknaden 

att vara snävt och inte komma alla konsumenter till del. Hos vem ligger ansvaret för att effekt-

ivisera marknaden? (Konkurrensrätten handlar om diskriminering av konkurrenter och andra 

handelsparter. Marknadsföringsrätten beskriver god marknadsförings sed och ser diskriminer-

ing av konsumenter i reklam. Diskrimineringslagen handlar till största del om den anställdas 

rätt att inte bli diskriminerad.)  

Därför tog vi fram ett förslag på en klausul som uttrycker detta; Om företaget väljer att nischa 

sitt utbud och inom en tre årsperiod (PL 45§ idag) inte visar att de tänkt bredda utbudet så ska 

de vara skyldiga att utfärda licenser genom avtal till konkurrenter som vill fylla luckor på 

marknaden. Och kan de inte i sin patentansökan skriva under på detta krav, eller själva bevilja 

licens som ansöks av konkurrent, så ska tvångslicens kunna utfärdas . Efter tre år. Detta i 

samband med ansökan från konkurrent som kan argumentera för en godtagbar anledning till 

underlåtenhet, har ekonomiska resurser för att betala tvångslicensen och har förutsättningar att 

nyttja uppfinningen i överensstämmelse med tvångslicensens bestämmelser. (PL 49§) Detta 

skulle kunna beviljas av marknadsdomstol utan att konkurrenten behöver väcka åtal och 

processa.  

Vi vill dela in patent i två områden, dels en rätt att äga uppfinningen som patenthavare. Och 

dels en rätt att använda patentet som ett användar-patent, detta skulle vara delbart oändligt, 

genom avtal. Det skulle legitimeras för patenthavarna/innovatörerna genom licensavtal för 
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tillverkning av varor med passande licensavgifter. Vi anser inte att det är ett hot mot fortsatt 

teknisk utveckling och att det skulle hämma innovatörernas vilja att forska. Vi menar istället 

att det ökar kraven på rättsäkerheten, som stod i Kommerskollegiums yttrande om TRIPS: ”en 

ökad tillämpning och efterlevnad av den immaterialrättsliga lagstiftningen”, för att innovatör-

erna även i framtiden ska våga registrera sina uppfinningar och enligt vårt resonemang lockas 

att sälja licenser. Kan samhället stärka patenthavarens rätt, samt underlätta/stimulera handeln 

med licenser så tror vi att många marknader skulle bli effektivare. Idéerna är inte nya utan 

lyfts upp bl.a. av juridikprofessor Bengt Domeijs i hans avhandling
105

 från 1998. 

6.1 Diskussion kring diskriminering 

Vår slutsats blir att patenträtten visat sin baksida, så länge ingen säger ifrån, pga allt för gene-

rösa rättigheter och enorma processkostnader som följer av att någon skulle ifrågasätta ett 

patent, så kan patenthavare tillåtas att diskriminera konkurrenter och kunder, det krävs att 

någon vågar väcka klagan mot företaget i fråga om man ska ha en chans att komma tillrätta 

med marknadsmisslyckandet, som det innebär, med den välfärdsförlust som blir mot de disk-

riminerade kundsegmenten/konkurrenterna. Och idag finns ingen lag som man kan bygga 

denna klagan på. 

Vi har i vår diskussion kring klausulen om tvångslicensiering sett den som generaliserbar på 

alla patent. Dock ser vi patenträtten ur ett teoretiskt perspektiv och förstår att det i många fall 

skulle tillstå problem med att tillämpa klausulen. Men vår tanke med klausulen är att komma 

runt problemen med intrång och skapa marknadseffektivitet. Kan licensiering beviljas och 

patenthavaren tjäna pengar på dessa licenser så anser vi att det borde gynna alla –om priset är 

det rätta.  

Idag har situationen förändrats på Legomarknaden, Lego har inte längre ensamrätt på legobit-

en och konkurrenterna har sedan årsskiftet (2010/2011) intagit affärshyllorna. Dock har Lego 

fortfarande en patentmatta att vila på som försvårar för konkurrenterna och tvingar dem att 

själva satsa på FoU för att kunna växa och bevara sin lönsamhet.  

I maj kom så en ny produktserie ut på legomarknaden: ”Pirates of the Carribean”.
106

 I bygg-

satserna ingår flera olika kvinnliga karaktärer: en trollkvinna, Elisabeth Swann i klänning och 

två sjöjungfrur med fiskstjärtar...  

6.2 Legos Peter Kjaers ord får avsluta vår uppsats: 

”Vi har advokater med bakgrund från patentfirmor på vår juridiska avdelning, och vi har vår 

egen en egen intern immaterialrättslig strategi. När vi beviljats ett patent så är det enda effekt-

iva sättet att försvara det genom bevakande arbete. Det sköts av advokatfirmor och patentom-

bud i de länder där intrång sker. 
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Vi tror på fri konkurrens så länge det är rättvis konkurrens, och konkurrenter utvecklar och 

erbjuder nya, unika produkter och teknologi, till marknaden. Vi tycker inte att det är rätt att 

andra företag ska åka snålskjuts på företag som faktiskt investerar i innovation och kreativitet. 

Det tillsammans med den nivå av juridiskt skydd som krävs i varje domstol, samt väldigt spe-

cifika produkt beskrivningar som bedöms från fall till fall, är Legos vägledning när vi utvärd-

erar vilka handlingsalternativ vi har. 

Vi tror att LEGO produkter kommer att finnas kvar trots den ökande konkurrensen så länge vi 

kan fortsätta vara speciella för våra viktigaste användare
107

, oavsett om vi har ett skyddande 

patent eller inte. Enda sättet att uppnå detta är genom att bibehålla hög kvalité, producera nöje 

med engagerande och innovativa produkter. Och då är det också underförstått att vi kommer 

att fortsätta skydda våra produkter ur ett immaterialrättsligt perspektiv så effektivt vi kan även 

i framtiden.”   

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Hur har Legos ensamrätt påverkat Lego och dess konkurrenters position på den aktuella mark-

naden, har det lett till dominans på bekostnad av diskriminering? 

Det skulle vara intressant att göra en fallstudie av Legos analys av variablerna och valet av 

kundsegment samt målgrupp för sin marknadsföring, och hur valet sedan påverkat deras kon-

kurrensstrategier. 
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8 Bilagor, index, etc. 

8.1 Intervjuguide 

”Detta är kärnan i vårt resonemang: Ett företag äger ett patent, har därmed ensamrätt att 

producera produkten som bygger på den tekniska innovationen. Om företaget då nischar 

sig och utesluter stora kundsegment i sin marknadsföring så kommer utbudet på mark-

naden att vara snävt och inte komma alla konsumenter till del. Hos vem ligger ansvaret 

för att effektivisera marknaden? (Konkurrensrätten handlar om diskriminering av kon-

kurrenter och andra handelsparter. Marknadsföringsrätten beskriver god marknadsför-

ings sed och ser diskriminering av konsumenter i reklam.)  

Vår första fråga gällde kunderna: ”Ser du att det skulle kunna vara möjligt att patent-

rätten skulle kunna innehålla ett förbehåll om att ett nischat företag med patent, och 

därmed rätt till ensamrätt, inte ska ha rätt att diskriminera stora kundsegment?”  

 Vi tog fram ett förslag på en klausul som uttrycker detta; Om företaget väljer att nischa 

sitt utbud och inom en tre årsperiod (PL 45§)inte visar att de tänkt bredda utbudet så ska 

de vara skyldiga att utfärda licenser genom avtal till konkurrenter som vill fylla luckor 

på marknaden. Och kan de inte i sin patentansökan skriva under på detta krav så ska 

tvångslicens kunna utfärdas efter tre år i samband med ansökan från konkurrent som 

kan argumentera för en godtagbar anledning till underlåtenhet, har ekonomiska resurser 

för att betala tvångslicensen och har förutsättningar att nyttja uppfinningen i överens-

stämmelse med tvångslicensens bestämmelser. (PL 49§) 

 Det händer ju att en domstol, i extrema fall, kan utfärda tvångslicenser men det är så 

sällan det sker, och det krävs stora och kostsamma rättsprocesser för att över huvudtaget 

ifrågasätta en ensamrätt. Därför är patenträtten som den ser ut idag, anser vi, ett hinder 

mot marknadseffektiviteten, i en snabbt föränderlig och global värld. 

 Vi drar paralleller till läkemedelsbranschen, läkemedelspatent, och problematiken med 

de dyra medicinerna i tredje världen. Detta för att dra resonemanget till sin yttersta spets 

vad gäller moral och etik ur ett kund- och konkurrentperspektiv. Att läkemedelsföretag-

en hindrar välfärdsnyttan under den 20-25 års period som patenträtten sträcker sig över. 

Att lagar kan stödja att aidsmedicin, framtagen av konkurrenter på andra marknader, på 

väg till länder i Afrika, konfiskeras och förstörs i tullen i Holland t.ex. istället för att 

delas ut till sjuka och hålla människor vid liv. Drar vi den parallellen känns det så själv-

klart att det borde ingå i lag/regler kring patentbeviljandet, tycker vi. 

Vi ställde frågan: ”Tror du att man i samband med beviljande av patent skulle kunna 

skriva in en klausul eller ett separat avtal som vi beskrev ovan om att företag ska tillåta 

licensiering vid ett nischat utbud efter tre års innehav av patent? ” 

 Företaget som vi studerar är leksaksföretaget Lego. Vars budskap är Leg godt (lek bra) 

men som under en period av nästan 50 år använt sig av patentstrategier (patent, upphov-

srätt, varumärkesrätt, bombmattor, patentförlängningar ytterligare en period -genom 

små förändringar i produkten) för att hålla marknaden fri från konkurrenter. För att 



 

 

sedan använda ensamrätten till att bara rikta sig till pojkar som vill konstruera, och göra 

ett lamt försök att bredda utbudet till flickor, dock med ett byggsystem som inte är kom-

patibelt med byggsystemutbudet till pojkarna. De har blivit ifrågasatta i domstol kring 

sina patent, dels av konkurrenten Mega Bloks som handlade om varumärkesrätt, och 

även av Tyco som försvarade sig mot anklagelser om patentintrång och även ifrågasatte 

strategin att göra små (tillräckliga förändringar) i ett patent som gått ut för att sedan 

kunna förlänga patentet med en ny patentperiod. Och förlorat målen då domstolarna 

ansett att konkurrenterna haft rätt i alla mål utom ett. 

 Vår slutsats blir att vi tycker att vi lyft fram bevisar patenträttens baksida, så länge 

ingen säger ifrån, pga. allt för generösa rättigheter och enorma processkostnader som 

följer av att någon skulle ifrågasätta ett patent, så kan patenthavare tillåtas att diskrim-

inera konkurrenter och kunder, det krävs att någon vågar väcka klagan mot företaget i 

fråga om man ska ha en chans att komma tillrätta med marknadsmisslyckandet, som det 

innebär, med den välfärdsförlust som blir mot de diskriminerade kundsegmenten/kon-

kurrenterna. 

Vi resonerar att det blir ju viktigare i framtiden även för västvärlden att patenträtten inte 

diskriminerar konkurrenter och kunder, professor Ove Granstrand vid Chalmers skriver 

i en artikel i veckans affärer att Kinas patentmattor i framtiden kommer att göra sig 

gällande och det kommer att blockera/slå undan fötterna på många företag i västvärlden. 

Vilka är dina reflektioner på detta?” 

8.2 Frågor till Lego: 

Första delen handlar om patentstrategier: 

Om man ser på Legos framgångar utifrån så är en viktig byggsten tveklöst det immateri-

alrättsliga skyddet.  Ända sedan legobiten uppfanns tycks producenter ha försökt hitta 

vägar runt immaterialrätten för att få tillverka och sälja den efterfrågade leksaken. Idag 

kan de ju göra det, men vi skulle vilja att ni berättade lite om er syn på patent. 

 Hur skyddar Lego sina patent mot intrång, har Lego egna patentstrateger och 

jurister?  

 Hur ser Lego på sin marknadsposition idag, som marknadsledare med konkurr-

enter som kopierar framgångsrika produkter utan egen FoU.  

 Och internationellt, hur ser framtiden ut för Lego utan ett skyddande patent för 

själva legobiten?  

 Finns era största konkurrenter på EU-marknaden eller utanför EU?   

Andra delen handlar om kunderna: 

Lego har ju under de senaste årtiondena lyckats fånga pojkarnas intresse i alla sina prod-

ukter, synergieffekterna har varit fantastiska, mellan kreativiteten i legos byggklossar 

och spänningen i bl. a. Harry Potter, Toy Story, Spindelmannen och Batman filmerna. 

 Är det valet av samarbetspartner som gjort att det varit så få kvinnliga karaktärer 

i byggsatserna?  



 

 

 Hur väljer Lego sina samarbetspartners?  

 Eller bygger det på en produktstrategi utifrån en kundsegmentering över den 

lönsammaste målgruppen, att pojkar är de trognaste kunderna och att byggsats-

erna därför speglar denna kundgrupps preferenser? 

 Eller bygger kundsegmenteringen på psykologers uttalanden från 90-talet om att 

pojkar vill konstruera och flickor vill leka rollspel? 

 Man skulle kunna se det som att Lego diskriminerat flickor när man haft störst 

fokus på kundgruppen pojkar och riktat större delen av produktutbudet till dem, 

vad anser Lego om det? 

Tredje delen handlar om lagstiftning: 

I vår uppsats resonerar vi kring transaktionskostnaderna som ett patent innebär. Om 

man fråntog själva patentet värdet och istället skapade incitament för licensförsäljning 

genom licensavgifter, så anser vi att man skulle kunna få en större marknadseffektivitet. 

Patenthavaren skulle då kunna sälja flera licenser med specifika krav till olika licens-

tillverkare. Vi kan dra en hypotes som lite speglar Legos historia: Företag A har patent 

på en uppfinning i 20 år men tillverkar produkter som med sina attribut och viss del av 

sin funktion tilltalar pojkar. Tre år går och Företag B ser att de har ett tomrum att fylla 

på marknaden, man kan och vill, tillverka produkter med attribut och funktion som 

tilltalar flickor. Företag B ifrågasätter nyttjandet av ensamrätten och kan argumentera 

för en godtagbar anledning till underlåtenhet, har ekonomiska resurser för att betala 

tvångslicensen och har förutsättningar att nyttja uppfinningen i överensstämmelse med 

tvångslicensens bestämmelser (Svensk patentlag §49). Om patenträtten då innehåller en 

klausul som redan vid beviljandet säger att patenthavaren är skyldig att tillfredsställa 

den breda konsumentnyttan på marknaden, och inte nischa sig, om företaget väljer att 

nischa sig så måste det tillåta licenstillverkning av annat företag som avser att fylla 

tomrummet på marknaden. Och att detta ska kunna bestämmas av domstol utan att åtal 

väcks och en rättslig process drar igång. Hur ser Legos marknadssida och patentstrateg-

er på detta, är det möjligt ur ert och alla andra patenthavares perspektiv sett, att göra om 

i Patenträtten enligt detta? 


