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Abstract 

At this moment there are about 37 million people around the world who are living with HIV 

or AIDS. The possibility to prevent the development of the disease depends largely on where 

the affected person lives. The chance of getting access to treatment and drugs is greater if 

those having HIV or AIDS live in an industrialized country compared to if they live in a 

developing country. 
 

Developing countries have stated that the use of patent protection by the pharmaceutical 

companies, which gives companies exclusive sales rights, most often causes the price of 

medicines to rise. Subsequently, this makes the access to medicine more difficult for the 

developing countries, as they do not have the same financial resources as the industrialized 

countries. The pharmaceutical companies, on the other hand, have argued that the possibility 

of obtaining a pharmaceutical patent is important in order to cover research costs and being 

able to produce new drugs.  

 

WTO, which is one of the institutes that regulate the international patent law, has emphasized 

that it is possible to combine patent protection for pharmaceuticals with developing countries' 

need to get access to medicines through the flexibilities offered by the TRIPS Agreement. 

One of the Agreements flexibilities is the possibility to issue a compulsory license. By using a 

compulsory license, a developing country can be granted the right to manufacture, produce 

and sell drugs despite the exclusive rights of pharmaceutical companies.  

  

However, the question of how the compulsory license provision, article 31 of the TRIPS 

Agreement, should be understood and interpreted has proved to be a controversial issue. The 

WTO has changed the meaning of the article by adopting provisions in order to ensure that 

the patent protection is not to be a barrier for developing countries that need to gain access to 

medicines. Nevertheless, it has shown to be difficult for some developing countries to make 

use of compulsory licenses in practice. 

 

This paper aims to examine article 31 of the TRIPS Agreement and the adopted provisions 

that have changed and clarified the meaning of article 31. Article 31 and the provisions have 

been investigated for the purpose of understanding how the developing countries can use the 

TRIPS Agreement to fight HIV and AIDS. Lastly, this essay examines how the provisions 
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have affected the developing countries’ opportunity to use compulsory licenses and, in turn, 

how pharmaceutical companies have been affected by the developing countries’ use of 

compulsory licenses to gain access to medicines. 
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Sammanfattning 

I skrivande stund beräknas omkring 37 miljoner människor runt om i världen leva med HIV 

eller AIDS. Möjligheten att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen beror till stor del på var den 

drabbade bor. Chansen att få tillgång till behandling och läkemedel är större om den som har 

HIV eller AIDS lever i ett i-land än om personen bor i ett u-land.  

 

U-länderna har framfört att läkemedelsföretagens användning av patentskyddet, som bland 

annat ger företagen en ensam försäljningsrätt, oftast leder till att priset på mediciner höjs. 

Detta bidrar till att försvåra u-ländernas tillgång till läkemedel eftersom de inte har samma 

ekonomiska resurser som i-länderna. Läkemedelsföretagen menar å andra sidan att 

möjligheten att kunna beviljas läkemedelspatent är viktigt för att kunna täcka 

forskningskostnader och tillverka nya läkemedel.  

 

WTO, som är ett av de institut som reglerar den internationella patenträtten, har framhållit att 

det går att förena patentskyddet för läkemedel med u-ländernas behov av att få tillgång till 

mediciner genom de flexibiliteter som TRIPS-avtal erbjuder. En av dessa flexibiliteter är 

möjligheten att utfärda tvångslicens. Med hjälp av en tvångslicens kan ett u-land få en rätt att 

bland annat själv tillverka, producera och sälja läkemedel trots ett existerande 

läkemedelspatent.  

 

Hur tvångslicensbestämmelsen, artikel 31 i TRIPS-avtalet, ska förstås och tolkas har 

emellertid visat sig vara en omstridd fråga. WTO har ändrat och klargjort bestämmelsens 

innebörd genom antagna överenskommelser för att förtydliga att patentskyddet för läkemedel 

inte ska vara ett hinder för de u-länder som behöver få tillgång till läkemedel. Trots det har 

det visat sig vara svårt för en del u-länder att använda sig av tvångslicenser i praktiken. 

 

Denna uppsats syftar till att närmare undersöka artikel 31 i TRIPS-avtalet och de 

överenskommelser som antagits. Ramverken undersöks i avsikt att ta reda på vilket utrymme 

TRIPS-avtalet lämnar till u-länderna för att bekämpa HIV och AIDS. Därutöver undersöks 

hur ramverken påverkat u-ländernas möjligheter att använda tvångslicenser och i sin tur hur 

läkemedelsföretagen påverkats av att u-länderna använder sig av tvångslicenser för att få 

tillgång till patentskyddat läkemedel.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Omkring 30 miljoner människor beräknas ha avlidit till följd av HIV och AIDS sedan 

sjukdomen först upptäcktes under 1980-talet. Idag beräknas uppemot 37 miljoner människor 

leva med HIV eller AIDS, varav omkring 25 miljoner av dem bor i Afrika vilket motsvarar 

nästan 70 % av de som drabbats av sjukdomen.1 Trots att viktiga framsteg gjorts vad gäller 

forskning och framtagning av läkemedel beror möjligheten att få behandling till stor del på 

var i världen den smittade bor. Chansen att få behandling och tillgång till läkemedel är 

betydligt större om den smittade bor i ett i-land till skillnad från om den drabbade bor i ett u-

land.2   

 

U-ländernas bristande tillgång till läkemedel har gett upphov till en global konflikt. Parterna i 

konflikten är å ena sidan läkemedelsföretagen i i-länderna som har ett starkt intresse av att få 

kostnaderna, som de lagt på forskning och framtagning av mediciner, täckta med hjälp av 

patentskydd och å andra sidan u-länderna som till ett överkomligt pris behöver få tillgång till 

mediciner.3  

 

Konflikten har lett till en internationellt uppmärksammad debatt om immaterialrättens roll, 

mer specifikt patenträtten som erbjuder uppfinnare en tidsbegränsad exklusiv försäljning- 

samt användningsrätt, och dess förenlighet med mänskliga rättigheter. Det har ifrågasatts om 

det är moraliskt försvarbart att kunna patentera livsnödvändiga läkemedel eftersom det oftast 

får till följd, på grund av den exklusiva försäljningsrätten, att priset på mediciner höjs vilket 

kan försvåra tillgången till läkemedel. Höga priser på patenterade läkemedel drabbar 

framförallt u-länderna eftersom de inte har samma ekonomiska resurser som i-länderna.4  

 

Kritik har riktats mot WTO och dess TRIPS-avtal för att ha infört globala patentskyddsregler 

som inte tar hänsyn till i- och u-ländernas olika behov samt resurser.5 WTO har, som ett svar 

på kritiken, hänvisat till tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet och framhållit att en 
                                                
1 Se Folkhälsomyndigheten, HIV i världen, tillgänglig på: http://www.Hividag.se/om-HIV/HIVi-varlden/ (2017-
05-27). 
2 Jfr Läkare utan gränser, HIV/AIDS, tillgänglig på: 
https://lakareutangranser.se/vartarbete/arbetsomraden/HivAIDS (2017-07-07). 
3 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: the case of patents and access to medicines, Oxford 
University press, New York, 2007, s. xxxiii-xxxvi. 
4 Ibid. Se även s. 137. 
5 Jfr Hestermeyer, Holger, i not 3 a.st. 
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tvångslicens kan användas av ett u-land när exempelvis ett läkemedelsföretag i ett i-land 

missbrukar sin exklusiva försäljningsrätt genom att sälja sina patentskyddade läkemedel till 

orimliga priser. I ett sådant sammanhang kan ett u-land genom en tvångslicens bland annat få 

en rätt att själv tillverka, producera och sälja läkemedel trots ett existerande 

läkemedelspatent.6  

 

Tolkningen av tvångslicensbestämmelsen har emellertid varit omstridd. Olika 

överenskommelser, i form av Doha-deklarationen Implementeringsbeslutet och Protokollet 

om ändring av TRIPS-avtalet, har antagits inom WTO för att klargöra och till viss del ändra 

tvångslicensbestämmelsens innebörd. Dessa överenskommelser har antagits av WTO i syfte 

att bättre försöka balansera de olika aktörernas intressen.7 Mot bakgrund av det sagda blir det 

relevant att närmare undersöka artikel 31 i TRIPS-avtalet och de överenskommelser som 

antagits för att utreda vad som gäller när patentskyddet för läkemedel ställs mot u-ländernas 

behov av att få tillgång till läkemedel. Detta kommer att göras genom att nedan följande 

frågeställningar behandlas.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka artikel 31 om tvångslicens i TRIPS-avtalet samt de 

överenskommelser8 som antagits för att till viss del ändra och klargöra innebörden av artikel 

31. Artikel 31 i TRIPS-avtalet samt de antagna överenskommelserna undersöks i avsikt att ta 

reda på vilket utrymme TRIPS-avtalet ger till u-länderna för att bekämpa HIV och AIDS. 

Därutöver undersöks ramverken för att se hur de påverkat u-ländernas möjligheter att använda 

tvångslicenser som ett verktyg för att få tillgång till läkemedel, trots ett existerande 

läkemedelspatent. Slutligen undersöks hur läkemedelsföretagen i sin tur påverkats av att u-

länderna använder sig av tvångslicenser för att få tillgång till patentskyddat läkemedel.  

 

                                                
6 Jfr WTO, Philosophy: TRIPS attempts to strike a balance, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm01_e.htm (2017-07-07) och WTO, Obligations 
and exceptions, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm02_e.htm (2017-10-
09). 
7 Se Abbott, Frederick M, The WTO medicines decision: World pharmaceutical trade and the protection of 
public health, American journal of international law, Vol 99. Issue 2, 2005, s. 317 och WTO, TRIPS and public 
health, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm#declaration (2017-10-
10).  
8 Med överenskommelser avses Doha-deklarationen, Implementeringsbeslutet och Protokollet om förändring av 
TRIPS-avtalet. 
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Utifrån uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att behandlas: 

• Vilket utrymme ger TRIPS-avtalet till u-länderna för att bekämpa HIV och AIDS? 

• Hur har de överenskommelser som antagits påverkat u-ländernas möjligheter att 

använda tvångslicensbestämmelsen för att få tillgång till patentskyddat läkemedel?  

• Hur har u-ländernas användning av tvångslicenser för att få tillgång till 

patentskyddat läkemedel påverkat läkemedelsföretagen?   

1.3 Metod och material 

Vid genomförandet av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att relevanta rättskällor tolkas samt systematiseras i avsikt 

att fastställa vad som är gällande rätt för att, utifrån det, kunna besvara de aktuella 

frågeställningarna.9 Gällande rätt har identifieras utifrån de folkrättsliga källorna eftersom 

denna framställning syftat till att klarlägga internationell rätt. De folkrättsliga källorna består 

primärt av traktaträtt, sedvanerätt samt allmänna rättsgrundsatser och sekundärt av praxis 

samt doktrin.10 De sekundära rättskällorna används när de primära källorna behöver tolkas 

men utgör inte rättskällor i sig.11  

 

När det kommer till att klarlägga internationell rätt är Wienkonventionen av stor betydelse 

eftersom det däri anges viktiga traktattolkningsprinciper. Dessa traktattolkningsprinciper har 

använts som verktyg för att utreda innebörden av TRIPS-avtalets tvångslicensbestämmelse.12 I 

Wienkonventionens artikel 31.1 stadgas att: 

”En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av 

traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens 

ändamål och syfte.” 

 

Vidare stadgar artikel 31.2 och 31.3 i Wienkonventionen att förutom själva traktattexten, dess 

ingress och bilagor ska även överenskommelser och dokument som träffats parterna emellan i 

                                                
9 Se Korling, Fredric., Zamboni, Mauro., Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, 2013, Lund, s. 21. 
10 Se artikel 38 i The Statute of the International Court of Justice och Linderfalk, Ulf, On the interpretation of 
treaties: The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Vol. 
83., Springer Science & Business Media, 2007, s. 15. 
11 Se Bring, Ove., Mahmoudi, Said., Wrange, Pål., Sverige och folkrätten, 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2011, s. 31. 
12 Se Linderfalk, Ulf, On the interpretation of treaties: The modern international law as expressed in the 1969 
Vienna Convention on the Law of Treatiess, s. 6-7. 
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samband med traktatens ingående beaktas. Hänsyn ska också tas till efterföljande 

överenskommelser, praxis samt internationella rättsregler. Doha-deklarationen, 

Implementeringsbeslutet och Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet utgör sådana 

efterföljande överenskommelser som har beaktats förutom TRIPS-avtalet. När det kommer till 

praxis finns det ingen vägledning att hämta gällande hur tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-

avtalet närmare ska förstås och tolkas eftersom frågan inte fått något avgörande inom ramen 

för WTO:s tvistlösningsorgan. Några fall där olika länder använt sig av tvångslicenssystemet 

för att få tillgång till läkemedel kommer istället att lyftas fram för att undersöka hur 

användningen av bestämmelserna fungerat i praktiken. Angående internationella rättsregler 

har det i doktrinen inte framkommit att det ska finnas några sådana rättsregler som bör tas 

hänsyn till i samband med tolkningen av TRIPS-avtalets tvångslicensbestämmelse. 

 

Vad gäller förarbeten stadgar artikel 32 i Wienkonventionen att de kan användas som 

supplementära tolkningsmedel. Det innebär att förarbeten, när det kommer till internationell 

rätt inte betraktas som en rättskälla såsom i svensk rätt, utan endast ges betydelse som 

tolkningsstöd för de fall som traktattextens mening behöver klargöras. I TRIPS-avtalets 

förarbete framkommer vilken ståndpunkt olika länder hade vid förhandlingarna om avtalet. 

Det anges inget av direkt relevans för hur tvångslicensbestämmelsen ska tolkas.13 Några 

förarbeten har därför inte beaktats.  

 

Gällande användningen av doktrin som tolkningsstöd, det vill säga som en sekundär 

rättskälla, är det viktigt att framhålla att uppsatsämnet berör ett område som är såväl politiskt 

som juridiskt laddat. Det har bidragit till att det förekommer skilda åsikter i den juridiska 

litteraturen om huruvida det är patentskyddet för läkemedel eller u-länders tillgång till 

läkemedel som bör ges prioritet. De skilda uppfattningarna har ibland lett till skiljaktiga 

slutsatser om hur olika bestämmelser ska förstås. Av den anledningen har, vid val av material, 

ansträngning gjorts för att välja författare som representerar de olika uppfattningarna för att i 

möjligaste mån bidra till en nyanserad diskussion.   

 

Vad ytterligare berör val av material har avsteg behövt göras från de traditionella folkrättsliga 

rättskällorna för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar på bästa möjliga sätt. 

                                                
13 Se Haugen, Hans Morten, The right to food and the TRIPS Agreement: with a particular emphasis on 
developing countries' measures for food production and distribution, Martinus Nijhoff Publishers / Brill 
Academic, 2007, s. 82. 
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Rapporter, riktlinjer, artiklar och statistik från bland annat WTO och FN:s olika institutioner 

har används även om de inte är juridiskt bindande eftersom de bidrar till att ge en 

kompletterande helhetsbild av hur tvångslicensbestämmelsen använts och hur de 

överenskommelser som antagits påverkat u-ländernas möjligheter att använda tvångslicenser. 

 

Till sist kan det konstateras att uppsatsens frågeställningar sträcker sig längre än uppgiften att 

endast fastställa gällande rätt utan också kräver att gällande rätt analyseras för att kunna 

genomföra en grundlig utredning som slutligen leder till underbyggda slutsatser. Genom en 

analys av gällande rätt tillåts de lege ferenda-resonemang och därmed en diskussion med 

förslag på hur rätten som är, kan och bör se ut för att mer ändamålsenligt lösa de utmaningar 

på området som finns idag.14   

 

Inom akademin har det uppstått en diskussion om huruvida den rättsdogmatiska metoden 

tillåter en vidare analys av de funna rättskällorna. En del hävdar att det inte är fallet och att en 

sådan rättsdogmatisk metod i sådana fall ska benämnas som rättsanalytisk metod. Andra 

menar att den rättsdogmatiska metoden innefattar en analys av bestämmelsernas praktiska 

betydelse. Den senare ståndpunkten tycks ha vunnit flest förespråkare.15  En rättsdogmatisk 

metod som innefattar rättanalytiska inslag blir, vid sidan av Wienkonventionens 

traktattolkningsprinciper, därmed en lämplig metod för att besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

 

Det kan dock framhållas att uppsatsens frågeställningar hade kunnat undersökas utifrån en 

rättsekonomisk och/eller rättssociologisk metod som tar sikte på att främst analysera gällande 

rätt utifrån ekonomiska och sociologiska aspekter. Ekonomiska och sociologiska argument 

kommer oundvikligen att tas upp när det exempelvis diskuteras om hur läkemedelspatent 

påverkar kostnaderna och tillgången på HIV/AIDS-mediciner i olika länder. Även en 

komparativ metod hade kunnat användas eftersom en jämförelse av olika länders nationella 

lagstiftningar stundvis måste göras för att utröna TRIPS-avtalets innebörd. En genomgående 

rättsekonomisk, rättssociologisk och/eller komparativ metod kommer dock inte att användas 

eftersom uppsatsens syfte inte är att analysera frågeställningarna utifrån sådana aspekter. 

                                                
14 Jfr Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 45-46. 
15 Ibid. Se även Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk juristtidning, 2004, s. 4 och Korling, 
Fredric., Zamboni, Mauro., Juridisk metodlära, s. 24 och 36 ff.   
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Huvudfokus ligger på att klarlägga innebörden av tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet 

och de överenskommelser som antagits, för att utifrån det analysera hur tvångslicenser kan 

och har använts av u-länder för att få tillgång till läkemedel.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats har avgränsats till att enbart behandla läkemedelspatent avseende HIV/AIDS-

mediciner. Anledningen till att endast patent på de nyss nämnda läkemedlen behandlas är att 

komplexiteten, vad gäller patentskyddet å ena sidan och behovet av tillgång till 

samhällsviktiga uppfinningar å andra sidan, särskilt framträtt och tydliggjorts vad gäller 

HIV/AIDS-mediciner. En närmare redogörelse av själva sjukdomen kommer dock inte att ges 

eftersom en sådan beskrivning är mer lämpad att ges i en medicinsk framställning och inte i 

en juridisk uppsats. Inte heller kommer en djupgående redogörelse av patentskyddet som 

sådan att ges eftersom denna framställning syftar till att undersöka tvångslicenser. Till följd 

av att fokus kommer ligga på att undersöka tvångslicenser behandlas inte andra bestämmelser 

i TRIPS-avtalet som också kan ge utrymme till u-länderna att få tillgång till patentskyddat 

läkemedel för att bekämpa HIV och AIDS, såsom exempelvis parallellimport. 

 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att tvångslicenser endast kommer att behandlas 

utifrån de internationella ramverken såsom TRIPS-avtalet och Implementeringsbeslutet. Även 

om de nämnda ramverken emellertid också ligger till grund för viss svensk och europarättslig 

lagstiftning, gör denna framställning inte anspråk på att redogöra för varken svensk eller 

europeisk rätt.  

 

Vidare kommer endast punkterna (a) till (h) i tvångslicensbestämmelsen att belysas. Detta 

eftersom det är tolkningen av kraven i de angivna punkterna som varit omstridda i doktrinen. 

Kravens innebörd behöver klargöras för att kunna utreda under vilka förutsättningar u-

länderna kan utfärda en tvångslicens för ändamålet att använda patentskyddat läkemedel.  

 

1.5 Terminologi 

Termerna ”i-länder” och ”u-länder” används genomgående i följande framställning, varför en 

förståelse för innebörden av respektive term är nödvändig. Begreppens innebörd knyts i denna 

framställning an till FN:s definition. Enligt FN finns det tre faktorer som avgör huruvida ett 
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land är att betrakta som ett u-land. Dessa tre faktorer är (i) landets bruttonationalprodukt, 

(ii) näringsintaget hos befolkningen samt (iii) landets ekonomiska sårbarhet.16 För närvarande 

är 48 länder upptagna på FN:s lista över länder som klassificeras som u-länder. Övriga länder 

som inte är med klassas e contrario som i-länder. Inget land i västvärlden är med på listan. 

Flest länder som klassas som u-länder finns i Afrika följt av Asien och Oceanien.17  

WTO använder huvudsakligen FN:s definition av vad som är ett i- respektive u-land. I vissa 

sammanhang används dock ett bredare u-landsbegrepp som även inkluderar länder som själva 

anmält till WTO att de vill betraktas som mindre utvecklade länder.18 När denna bredare 

definition av u-länder åsyftas kommer det att anges i uppsatsen.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Frågan om det går att finna en lösning vad gäller konflikten mellan i-länderna, u-länderna och 

läkemedelsföretagen rörande läkemedelspatent och tillgången till läkemedel har tidigare varit 

föremål för behandling. Det är framförallt i utländsk doktrin som ämnet har berörts. Den 

litteratur som finns tillgänglig på svenska behandlar inte, mer än ytligt, problematiken vad 

gäller läkemedelspatent, användningen av tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet och de 

antagna överenskommelserna i samma framställning. 

 

Det finns även några tidigare examensarbeten som i varierande grad behandlar de frågor som 

lyfts i denna uppsats. Sedan de skrevs har WTO emellertid fattat nya beslut såsom att 

tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet permanent ska förändras samt att u-länderna fått 

ett förlängt undantag från att behöva implementera TRIPS-avtalets regler om 

läkemedelspatent. Det finns således utrymme för ytterligare en framställning som beaktar 

nytillkommet material. Därutöver skiljer sig denna framställning från tidigare arbeten genom 

att denna uppsats främst tar sikte på att undersöka tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet 

och de antagna överenskommelserna. 

 

                                                
16 Se United Nations Development Policy and Analysis Division, LDC identification criteria & indicators, 
tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-criteria.html 
(2017-05-25). 
17 Se United Nations Development Policy and Analysis Division, List of Least Developed Countries (as of May 
2017), tillgänglig på: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf (2017-05-25). 
18 Se WTO, Who are the developing countries in the WTO?, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm (2017-08-23).  
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1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det inledande kapitalet är avsett att ge en övergripande 

bild av vad som behandlas i uppsatsen. Först presenteras ämnesvalet sedan anges uppsatsens 

syfte och frågeställningar, avgränsningar och sedan ges en förklaring av den terminologi som 

används. Därefter redogörs den metod som tillämpats genom arbetet samt den tidigare 

forskning som bedrivits rörande uppsatsämnet.  

 

Kapitel två syftar till att ge läsaren en bakgrund till TRIPS-avtalet, vilket är nödvändigt för en 

bättre förståelse av själva ramen för uppsatsen. En historisk tillbakablick av den 

internationella patenträtten innan TRIPS-avtalets uppkomst ges, följt av en redogörelse för de 

grundläggande bestämmelserna i avtalet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om u-länderna 

respektive läkemedelsföretagens syn på patentskyddet för läkemedel. 

 

Kapitel tre redogör för tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet. Kraven som uppställs i 

artikel 31 i TRIPS behandlas för att undersöka under vilka förutsättningar u-länderna kan 

utfärda tvångslicenser för att få tillgång till patentskyddat läkemedel.  

 

Kapitel fyra behandlar de antagna överenskommelserna, i form av Doha-deklarationen, 

Implementeringsbeslutet och Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet, för att se hur 

ramverken påverkat tvångslicensbestämmelsens utformning och användning. 

 

Kapitel fem avser att genom några praktiska fall undersöka hur u-länderna använt sig av 

tvångslicenser för att få tillgång till patentskyddat läkemedel och hur läkemedelsföretagen 

ställt sig till denna användning.  

 

Slutligen avser kapitel sex att besvara uppsatsens frågeställningar genom en analys av det som 

tidigare presenterats och diskuterats i uppsatsen. 
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2. TRIPS-avtalet  

2.1 Den internationella patenträtten innan TRIPS-avtalet 

Under 1800-talet blev immaterialrätten en handelsvara av stor betydelse för länders 

socioekonomiska och tekniska utveckling. I takt med den ökade internationaliseringen 

uppstod ett behov av immaterialrättsliga skyddsmöjligheter över nationsgränser. Ett arbete 

inleddes inom WIPO med att utarbeta en konvention för ändamålet vilket ledde till slutandet 

av Pariskonventionen 1883.19 Pariskonventionen blev bland de första immaterialrättsliga 

ramverken att antas på en mellanstatlig nivå.20  

 

Pariskonventionen kom med tiden att kritiseras för att ha misslyckats med att harmonisera 

ländernas nationella immaterialrättslagar. Kritiken kom främst från i-länderna som ville se 

hårdare tag i form av mer klara och precisa regler. Enligt i-länderna var bestämmelserna i 

Pariskonventionen för generellt uttryckta. Det gavs exempelvis ingen vägledning om vilken 

ersättning som skulle utges vid utfärdande av en tvångslicens eller någon minimitid för hur 

länge ett patentskydd skulle anses vara giltigt.21  

 

Till skillnad från i-länderna visade det sig att u-länderna var motvilliga till att utöka 

Pariskonventionens rättsliga innebörd. Detta eftersom u-länderna ansåg att de flesta patenten 

ägdes av läkemedelsföretag i i-länderna och att mer omfattande bestämmelser därför endast 

skulle gynna och stärka i-ländernas position och inte u-ländernas. Efter upprepade försök från 

i-länderna att uppnå önskad förändring av Pariskonventionen inom ramen för WIPOs 

verksamhet började USA och flera länder i Europa att använda sig av handelssanktioner som 

påtryckningsmedel mot u-länderna för att globalt driva igenom starkare skydd för 

immateriella rättigheter.22 

 

Användningen av handelssanktioner ledde till att förhandlingar började föras inom ramen för 

ett nytt samtalsforum, nämligen inom WTO istället för WIPO. Målsättningen med WTO var, 

såsom det även är nu, att öka välfärden och den ekonomiska tillväxten genom att undanröja 

                                                
19 Se Wennersten, Ulrika, Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, Media-Tryck, Lund, 2014, s. 351. 
20 Se WIPO, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, tillgänglig på: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/ (2015-06-07). 
21 Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: the case of patents and access to medicines, s. 36-37. 
22 Ibid, s. 39-40. 
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handelshinder. Inom WTO började i- och u-länderna mötas i så kallade handelsrundor för 

diskussioner om bland annat immateriella rättigheter.23  

 

Under en av dessa handelsrundor, den så kallade Uruguayrundan, påbörjades förhandlingarna 

om TRIPS-avtalet. USA, EU och Japan började bedriva lobbying i syfte att få TRIPS-avtalet 

antaget för att stärka patentskyddet. Efter flera år av förhandlingar antogs till slut TRIPS-

avtalet 1994.24  

 

TRIPS-avtalet kom sedermera att utgöra ett av WTO:s huvudavtal. Undertecknande av 

huvudavtalen gjordes till ett obligatoriskt krav för medlemskap i WTO. Undanröjande av 

handelshinder erbjöds därigenom endast till de länder som var villiga att anta TRIPS-avtalet. 

Länder som hade velat ställa sig utanför avtalet gick därför likväl med på att underteckna det 

för att få tillgång till WTO:s internationella handelsmarknad.25 Idag har 164 stater anslutit sig 

till WTO och dess ramverk.26  

 

Under Uruguayrundan var flera u-länder starkt skeptiska till att WTO var rätt forum för 

förhandlingar om immateriella rättigheter. U-länderna framförde en oro över att betrakta 

immateriella rättigheter som en handelsvara och menade att antagande av ett starkare 

patentskydd skulle kunna stoppa utbytet av teknikinformation med i-länderna och därmed bli 

ett hinder för u-ländernas samhällsutveckling. Även vad gällde tvångslicenser fanns det en 

stark oenighet. U-länderna förespråkade en liberal inställning mot möjligheten att utfärda 

tvångslicens gällande vissa produkter medan i-länderna förespråkade en mer restriktiv 

användning av sådana licenser. Konflikten mellan i- och u-länder rörande det 

immaterialrättsliga systemet var ett faktum.27  

  

 

 
                                                
23 Se WTO, History, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/thewto_e/cwr_e/cwr_history_e.htm (2017-06-
09). 
24 Jfr Gervais, Daniel J, The TRIPS Agreement: Drafting history and analysis, Sweet & Maxwell, London, 1998, 
s. 10 och 15. 
25 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 44-45. 
26 Se WTO, Members and observers, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (2017-06-09). 
27 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 239 och 
Jfr Gervais, Daniel J, i not 24 a.st.  
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2.2 TRIPS-avtalets grundläggande bestämmelser 

I TRIPS-avtalets första kapitel finns allmänna bestämmelser och grundläggande principer som 

sätter ramen för hur TRIPS-avtalet ska tolkas.28 Innan en redogörelse av tvångslicens-

bestämmelsen kan lämnas, krävs först en förståelse för de inledande bestämmelserna. 

 

TRIPS-avtalets portalparagraf stadgar att WTO:s medlemsstater får, men att de inte har någon 

skyldighet att i sina nationella lagar, genomföra mer omfattande skydd än vad som krävs 

enligt avtalet. Det kan förstås som att TRIPS-avtalet stadgar en lägsta nivå av villkor, så 

kallade minimiregler, som medlemsstaterna är skyldiga att implementera.  Med andra ord kan 

medlemsstater välja att införa mer omfattande skydd om de vill men endast under 

förutsättning att mer långgående villkor inte strider mot eller motverkar TRIPS-avtalets övriga 

bestämmelser.29  

 

I TRIPS-avtalets artikel 1.1 stadgas vidare att det är upp till varje enskilt land att inom ramen 

för sitt rättssystem och sin praxis implementera bestämmelserna på lämpligast sätt. Det 

betyder att stort utrymme lämnas åt medlemsstaterna att själva ge TRIPS-avtalets 

bestämmelser den innebörd som medlemsstaterna, inom ramen för sina rättsväsenden, anser 

att de har. När TRIPS-avtalet inte lämnar någon närmare vägledning kan det därför bli 

nödvändigt att vända sig till medlemsstaternas nationella lagstiftningar för att förstå hur de 

tolkat avtalets olika bestämmelser.30  

 

Två ytterligare bestämmelser som är av central betydelse under det inledande kapitlet är 

artikel 7 och artikel 8 i TRIPS-avtalet.31 Artikel 7 stadgar målsättningen med TRIPS-avtalet:  

 
”Skyddet för immaterialrätter och säkerställandet av skyddet bör bidra till att 

främja teknisk innovation och till överföring och spridning av teknik till ömsesidig 

fördel för producenter och användare av teknisk kunskap och på ett sådant sätt som 

gynnar social och ekonomisk välfärd och skapar balans mellan rättigheter och 

skyldigheter.” 

 

                                                
28 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 49-52. 
29 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, Jure förlag AB, Stockholm, 2008, s. 78. 
30 Ibid.  
31 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 66-67. 
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Artikel 8 stadgar en princip om att medlemsstater vid utformningen eller ändringen av sina 

lagar och andra författningar ska vidta nödvändiga åtgärder för att skydda folkhälsan samt 

främja det allmänna intresset för sektorer av viktig betydelse för medlemsstaternas 

socioekonomiska och tekniska utveckling. Vidare fastslås att lämpliga åtgärder kan behöva 

vidtas för att förhindra missbruk av immateriella rättigheter som orimligt hindrar handel eller 

negativt påverkar den internationella tekniköverföringen. Åtgärder får dock endast vidtas av 

medlemsstater under förutsättning att TRIPS-avtalets övriga bestämmelser inte motverkas. 

 

Utifrån det ovansagda kan det konstateras att TRIPS-avtalet försöker finna en balans mellan å 

ena sidan skyddet för immateriella rättigheter och å andra sidan allmänhetens behov av att få 

tillgång till uppfinningar som är av särskilt samhällsintresse. Medlemsstaterna ges 

uttryckligen möjlighet att vidta åtgärder för att förhindra monopol som kan uppkomma till 

följd av skyddet för immateriella rättigheter och som kan ge upphov till handelshinder. Syftet 

med patentskyddet fastslås vara att främja samhällsutvecklingen och spridning av teknologi.  

 

2.3 Patentskydd för läkemedel 

Innan TRIPS-avtalet antogs var det många u-länder vars immaterialrättsliga lagstiftningar inte 

omfattande patentskydd för läkemedel. Numera står det klart att ett läkemedel ska kunna 

beviljas patent av alla de länder som anslutit sig till WTO under förutsättning att läkemedlet 

uppfyller patentbarhetskraven enligt artikel 27.1 i TRIPS-avtalet.32 

  

Läkemedelsföretagen har argumenterat att möjligheten att kunna beviljas läkemedelspatent är 

ett viktigt incitament för att fortsätta bedriva forskning och tillverka nya läkemedel. Statistik 

visar att läkemedelsindustrin under 2015 lade ungefär 141 miljarder amerikanska dollar 

globalt på forskning och framtagning av nya mediciner.33 Den exklusiva försäljningsrätten 

som läkemedelsföretagen får om de beviljas läkemedelspatent bidrar till att 

forskningskostnaderna kan täckas. USA, EU och Japan äger tillsammans uppskattningsvis 

85 % av marknaden för försäljning av olika slags läkemedel. Det betyder att i-länderna utgör 

den största delen av läkemedelsindustrin.34   

                                                
32 Ibid, s. 64 och artikel 27.1 i TRIPS-avtalet. 
33 Se International federation of pharmaceutical manufacturers & associations, Discovering medicines and 
vaccines, tillgänglig på: https://www.ifpma.org/subtopics/ip-2/?parentid=266 (2017-06-20). 
34 Se Walsh, Gary, Biopharmaceuticals: biochemistry and biotechnology, 2nd edition, Wiley & Sons Ltd, 2003, 
s. 84. 
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Förutom att det är kostsamt att bedriva forskning tar det även lång tid. Det beräknas ta ungefär 

mellan 10 till 15 år från det att forskningen påbörjas till dess att en färdig läkemedelsprodukt 

kan släppas till försäljning på marknaden.35 När ett läkemedel utvecklats fram och dess 

substanser samt kemiska komponenter blivit kända är det betydligt billigare att reproducera 

medicinen. Den exklusiva försäljnings- och tillverkningsrätten som patenträtten erbjuder 

under en begränsad tid blir ett slags skydd för läkemedelsföretaget som framställt läkemedlet. 

Patentskyddet medför att andra aktörer inte tillåts tillverka generiska läkemedel, det vill säga 

kopior av det framtagna originalläkemedlet, utan samtycke. Utan patenträtten hade 

läkemedelsföretagen haft svårt att få sina kostnader för forskning och tillverkning täckta. Få 

läkemedelsföretag hade varit villiga att lägga ner några resurser eller stora summor pengar på 

att försöka hitta botemedel till olika sjukdomar om andra aktörer hade tillåtits kopiera 

tillverkningsprocessen och fått sälja generiska preparat utan några konsekvenser.36 

 

U-länderna delar inte läkemedelsföretagens inställning till att läkemedel ska omfattas av 

patentskydd. De menar istället att det är omoraliskt att ett läkemedelsföretag kan få ensamrätt 

att sälja livsnödvändiga mediciner och därigenom tillåtas profitera på andra människors 

lidande.37 I genomsnitt är ett patenterat läkemedel 100 % dyrare än ett icke-patenterat 

preparat.38  Enligt u-länderna står inte de priser som läkemedelsföretagen tar för patenterade 

läkemedel i rimlig proportion till forskningskostnaderna. Av den anledningen menar u-

länderna att patentskyddet endast är till för att skydda i-ländernas ekonomiska intressen och 

att ensamrätten som möjliggör de höga prissättningarna begränsar u-ländernas tillgång till 

läkemedel, vilket drabbar miljontals människor som är i desperat behov av vård.39 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om TRIPS-avtalets grundläggande principer 

och målsättning stadgar att patentskyddet ska främja samhällsutvecklingen och spridning av 

teknologi, tycks åsikterna hos i-länderna, u-länderna och läkemedelsföretagen gå isär om 

patentskyddets verkan.  

 

                                                
35 Se International federation of pharmaceutical manufacturers & assocations, Facts and figures 2017, tillgänglig 
på: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf (2017-06-20). 
36 Se Grabowski, Henry, Patents, innovation and access to new pharmaceuticals, Journal of international 
economic law, Vol. 5 No. 4, Oxford University Press, 2002, s. 850-852. 
37 Jfr Halbert, Debora, Moralized Discourses: South Africa's intellectual property fight for access to AIDS drugs, 
Seattle journal for social justice, Vol 1. Issue 2. Article 2, 2002, s. 277-285. 
38  Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 149. 
39 Jfr Halbert, Debora, Moralized Discourses: South Africa's intellectual property fight for access to AIDS drugs, 
s. 284. 
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3.  Tvångslicens 

3.1 Ett undantag från ensamrätten   

För att uppnå TRIPS-avtalets målsättning, om att nå en balans mellan skyddet för 

immateriella rättigheter och allmänhetens behov av att få tillgång till uppfinningar som är av 

särskilt samhällsintresse, lämnar TRIPS-avtalet utrymme till medlemsstaterna att under vissa 

förutsättningar få besluta om undantag till den exklusiva rätten som ett patent innebär. 

Möjligheten att inskränka patenthavarens ensamrätt ses som en inbyggd flexibilitet i TRIPS-

avtalet som kan användas av medlemsstaterna när en patenthavare missbrukar sin exklusiva 

rätt. Ett av dessa undantag som WTO-länderna kan använda sig av är möjligheten att utfärda 

tvångslicens.40  

 

Möjligheten att använda en tvångslicens innebär att staten, utan medgivande från 

patenthavaren, kan ge tillstånd till en tredje part att få förfoga över en patenterad uppfinning. 

När det gäller läkemedelspatent betyder det att ett läkemedelsföretags exklusiva rättigheter 

kan begränsas genom att även ett läkemedelsbolag i ett u-land kan tillåtas använda 

patentskyddat läkemedel i det område som läkemedelsföretaget som tog fram läkemedlet hade 

ensamrätt inom.41 Med hjälp av en tvångslicens kan u-länderna följaktligen få en rätt att 

använda läkemedel även om det är patentskyddat. De läkemedel som tillverkas genom en 

tvångslicens kan dessutom säljas till ett lägre pris eftersom det företag som får en rätt att 

reproducera läkemedlet inte har några forskningskostnader att täcka. Detta eftersom ett annat 

läkemedelsföretag redan tagit fram preparaten.42 

 

Syftet med att använda tvångslicenser är att motverka missbruk av monopol och orimliga 

prissättningar som kan uppkomma till följd av att en patenthavare använder sig av sin 

exklusiva rätt på ett sätt som blir ofördelaktigt för samhället. Tanken är att ett utnyttjande av 

ensamrätten ska kunna förhindras genom att en motpart som har ett stort behov av att använda 

en skyddad uppfinning kan få ta del av patenthavarens exklusiva rättigheter. En tvångslicens 

                                                
40 Se WTO, Compulsory licensing of pharmaceuticals and TRIPS, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm (2017-10-16) och Levin, Marianne., 
Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 79. 
41 Se Artikel 31 i TRIPS-avtalet och jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 77. 
42 Jfr Kommerskollegium, TRIPS och tillgång till läkemedel, tillgänglig på: 
https://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsområden/WTO/Handel%20och%20skydd%20för%20immat
eriella%20rättigheter%20-%20TRIPS/Sammanfattning%20TRIPS%20och%20tillgång%20till%20läkemedel.pdf 
(2017-10-06).  



 22 

blir därigenom ett verktyg som kan tillgripas av stater när det behövs för att det sociala 

behovet av en uppfinning ska kunna tillförsäkras allmänheten.43 

  

3.2 Artikel 31 – Tvångslicensbestämmelsen 

Reglerna om tvångslicens finns under artikel 31 i TRIPS-avtalet. Artikel 31 nämner inte 

explicit ordet tvångslicens men stadgar en rad krav som måste vara uppfyllda för att en part, 

utan patenthavarens medgivande, ska få tillåtelse att använda en patentskyddad uppfinning. 

Frågan om hur artikeln bör förstås har varit omstridd. Det är framförallt tolkningen av kraven 

i punkterna (a) till (h) i tvångslicensbestämmelsen som har varit omstridda i doktrinen.44 Av 

den anledningen syftar de efterföljande avsnitten till att klargöra kravens innebörd för att 

utreda under vilka förutsättningar som u-länderna kan utfärda en tvångslicens för att få 

tillgång till patentskyddat läkemedel enligt TRIPS-avtalet. 

 

3.3 Artikel 31 (a) – Bedömning i det enskilda fallet 

Det första kravet som uppställs under artikel 31 (a) i TRIPS-avtalet är att en tvångslicens får 

beviljas först efter att det gjorts en bedömning i det enskilda fallet. Artikeln lämnar ingen 

närmare vägledning om vad kravet innebär. I doktrinen förklaras innebörden av bestämmelsen 

vara att en tvångslicens inte kan ges för ett generellt ändamål utan kan meddelas när det 

klargjorts i det individuella fallet vad licensen ska användas till. Det betyder att ett u-land 

behöver ange varför landet vill utfärda tvångslicens samt precisera exempelvis vilken 

HIV/AIDS-medicin som landet vill tillverka genom tvångslicensen.45 

 
3.4 Artikel 31 (b) – Förhandlingskravet  

Det andra kravet av relevans för att ett u-land genom en tvångslicens ska få tillgång till 

läkemedel återfinns under artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet. Enligt bestämmelsen ska den som 

vill använda en annans uppfinning först försökt att, på skäliga affärsmässiga villkor och inom 

skälig tid, få till stånd en frivillig överenskommelse eller med andra ord en frivillig licens. 

Detta krav kan förstås som att ett u-land, innan den utfärdar en tvångslicens, måste ha försökt 

att förhandla med patenthavaren om att få använda dennes patentskyddade läkemedel. 

Vad som avses med att förhandla på skäliga affärsmässiga villkor och inom skälig tid varierar 
                                                
43 Jfr WHO, The TRIPS Agreement and pharmaceuticals, tillgänglig på: 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh1459e/6.3.html#Jh1459e.6.3 (2017-06-27). 
44 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 244-245. 
45 Ibid, s. 245. 
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från fall till fall och avgörs med hänsyn till vad som är sedvanligt inom branschen. En 

patenthavare får dock inte medvetet försöka förhala eller försena förhandlingarna för att 

förhindra att en tvångslicens utfärdas. I en sådan situation anses förhandlingarna inte ha skett 

inom en skälig tid.46   

 

Den som vill utfärda en tvångslicens behöver emellertid inte alltid ha försökt förhandla innan. 

Undantag från förhandlingskravet kan göras om det föreligger ett nationellt krisläge eller en 

annan extrem nödsituation. Inte heller behöver en part förhandla om det rör sig om ett allmänt 

icke-kommersiellt användande av en patenterad uppfinning. Om en tvångslicens utfärdas 

under någon av de nyss nämnda omständigheterna, utan att förhandling först företas, ska 

patenthavaren inom skälig tid informeras om det.47 

   

3.4.1 Nationellt krisläge eller annan extrem nödsituation 

Det är WTO-länderna själva som avgör när de anser att det föreligger ett nationellt krisläge 

eller annan extrem nödsituation. Termerna krisläge och extrem nödsituation implicerar 

emellertid att det måste röra sig om att ett land befinner sig i ett sådant tillstånd som är så pass 

allvarligt och brådskande att den som vill utfärda en tvångslicens inte hinner förhandla fram 

någon licens. Det faktum att WTO-länderna själva får avgöra vad som ska anses utgöra ett 

krisläge har väckt en diskussion om att ett land skulle kunna utlysa vad som helst som ett 

nationellt nödläge för att undgå reglerna om patent. WTO har därför uttalat att bestämmelsen 

endast får användas när det föreligger ett verkligt globalt folkhälsoproblem.48 

 

3.4.2 Allmänt icke-kommersiellt användande 

En tvångslicens kan utfärdas till en part utan att den först försökt förhandla med 

patenthavaren när det rör sig om ett allmänt icke-kommersiellt användande av en patenterad 

uppfinning. Tanken är att det i statlig verksamhet som är av icke-vinstdrivande karaktär ska 

vara möjligt att använda en patenterad uppfinning för att undersöka dess egenskaper i 

exempelvis forskningssyfte utan att behöva förhandla om en licens.49 I doktrinen har det 

diskuterats om en vid tolkning av artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet kan möjliggöra för u-länder 

att inom statlig verksamhet producera och tillverka medicin ifall de framtagna preparaten 
                                                
46 Ibid, s. 245-246. 
47 Se Artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet.  
48 Se Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 79 och 83-84. 
49 Artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet. 
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sedan distribueras gratis, utan kommersiellt vinstsyfte, till allmänheten. Detta är emellertid en 

riskfylld tolkning som kan leda till intrångstalan från andra WTO-länder.50 

     

Däremot har WTO-länderna genom artikel 30 i TRIPS-avtalet tillåtits, som ett undantag, 

använda patenterade läkemedel i forskningssyfte för att undersöka och tillverka generiska 

preparat. Länderna kan även få det framtagna preparatet godkänt av hälsomyndigheter redan 

under originalläkemedlets patenttid. Det har bidragit till att läkemedel snabbare kunnat 

släppas på marknaden och nå konsumenterna när patenttiden för originalläkemedlet gått ut. 

Undantaget har kommit att kallas för Bolar-undantaget och får endast användas under 

förutsättning att användandet är begränsat, inte försvårar ett normalt användande av den 

patenterade uppfinningen och inte begränsar patenthavarens legitima intressen.51  

 

Indien är ett av de länderna som i hög grad använt sig av Bolar-undantaget och som 

framgångsrikt lyckats tillverka generika som efter originalläkemedlets patenttid snabbt sålts 

till ett betydligt lägre pris till u-länderna. Runt omkring 80 % av de HIV/AIDS-mediciner som 

delas ut till u-länder av hjälporganisationer såsom Läkare utan gränser tillverkas i Indien. De 

generiska preparaten som Indien tillverkar beräknas ha sänkt kostnaderna för en 

standardbehandling av HIV med omkring 99 % under en tioårsperiod.52  

    

3.5 Artikel 31 (c) – Begränsad användning 

Omfattningen och varaktigheten av en tvångslicens ska begränsas till syftet för vilket licensen 

beviljas enligt artikel 31 (c) i TRIPS-avtalet. Det innebär att när omständigheterna som bidrog 

till att tvångslicensen utfärdades har upphört ska även rätten att använda tvångslicensen dras 

tillbaka. Om ett u-land exempelvis utfärdar en tvångslicens för att det skulle anses föreligga 

ett nationellt krisläge till följd av en omfattande HIV/AIDS-epidemi och situationen sedan 

förändras till att inte längre vara ett krisläge betyder det att användningen av tvångslicensen 

måste upphöra.53  

 

                                                
50 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 247. 
51 Se Drahos, Peter., Ruth, Mayne., Global intellectual property rights: Knowledge, access and development, 
Palgrave Macmillan, New York, 2002, s. 47-48. 
52 Se Läkare utan gränser, De fattigas apotek, tillgänglig på: http://2015.lakareutangranser.se/indien.htm (2017-
06-27) och Chaudhuri, Sudip, TRIPS Agreement and admentment of patent act in India, Economic and Political 
Weekly, Vol 37. No. 32, 2002, s. 3354-3360. 
53 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 250. 
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3.6 Artikel 31 (d) – Icke-exklusiv  

Användandet av en tvångslicens ska vara icke-exklusiv enligt artikel 31 (d) i TRIPS-avtalet. 

Stadgandet syftar till att förtydliga att en patenthavare inte förlorar rådigheten över sin 

uppfinning på grund av att en tvångslicens utfärdats. När det gäller läkemedel betyder det att 

ett läkemedelsföretag har fortsatt rätt att använda och licenserna sitt patenterade läkemedel till 

andra parter trots att en tvångslicens kan ha utfärdats av ett u-land.54 

   

3.7 Artikel 31 (e) – Icke-överlåtbar 

Artikel 31 (e) i TRIPS-avtalet fastställer att en tvångslicens ska vara icke-överlåtbar. Det 

betyder att den som utfärdat en tvångslicens inte i sin tur får överlåta sina rättigheter vidare 

till någon annan part, vilket brukar benämnas för sublicensering. Det u-land som meddelat en 

tvångslicens kan följaktligen inte överlåta rättigheterna som är knutna till tvångslicensen, 

exempelvis rätten att få tillverka läkemedel, till något annat land.55  

 

3.8 Artikel 31 (f) – Territorialitet 

Artikel 31 (f) i TRIPS-avtalet är en av de punkter som diskuterats mest inom WTO gällande 

frågan om huruvida tvångslicensbestämmelsen har kunnat användas av u-länderna för att få 

tillgång till läkemedel.56 Vad diskussionen närmare berör kommer redogöras för mer ingående 

under nästa kapitel. I de efterföljande avsnitten redovisas bestämmelsens materiella 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett u-land ska tillåtas utfärda en tvångslicens.  

   

Artikel 31 (f) stipulerar att en tvångslicens huvudsakligen ska användas för att tillfredsställa 

den inhemska marknadens behov i den medlemsstat där tvångslicens utfärdas. För att förstå 

innebörden av stadgandet är det avgörande att undersöka vad som menas med uttrycken 

inhemsk marknad samt huvudsakligen.  

 

3.8.1 Inhemsk marknad 

Den produktion som får ske till följd av att en tvångslicens meddelas får endast användas 

inom den inhemska marknaden. Vad som åsyftas med inhemsk marknad är den marknad i det 

                                                
54 Se Pires de Carvalho, Nuno, The TRIPS regime of patent rights, Kluwer law international, 2010, s. 452-453. 
55 Ibid. 
56 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 261-263. 
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land vari tvångslicensen utfärdas. Därmed anges ett territoriellt avgränsningsområde inom 

vilket en tvångslicens får användas. Kravet får till följd att det blir otillåtet att exportera 

produktion såsom exempelvis läkemedel till utländska marknader om patenthavaren har 

ensamrätt där. Om ett preparat inte omfattas av patentskydd är det fritt fram att både exportera 

och importera det.57  

 

Exportförbudet har utgjort ett av de största hindren mot att kunna använda 

tvångslicensbestämmelsen för att få tillgång till patentskyddat läkemedel. Detta eftersom de 

flesta u-länder varken har teknikkunskap eller egen produktionskapacitet vilket innebär att de 

inte kan tillverka de läkemedel som de behöver själva inom det egna landet. U-länderna blir 

således beroende av att kunna importera läkemedel från andra länder som har resurserna att 

tillverka och exportera mediciner, vilket oftast i-länderna har. I-länderna har dock varit 

förhindrade från att kunna exportera generika till u-länderna eftersom artikel 31 (f) slår fast att 

användningen av tvångslicenser endast får ske för att tillfredsställa den inhemska marknadens 

behov.58  

 

Utifrån det ovan sagda kan det konstateras att de u-länder som saknar egen 

produktionskapacitet inte har haft någon större användning av tvångslicensbestämmelsen. 

Detta eftersom sådana länder på grund av bristande resurser inte har möjlighet att använda en 

tvångslicens inom sin inhemska marknad. Samtidigt har exportförbudet utgjort ett hinder för 

de u-länderna att kunna ta hjälp av ett land med produktionskapacitet som kan tillverka 

läkemedel för dem. Bestämmelsens innebörd har kommit att ändras, vilket redogörs för under 

kapitel fyra. 

 

3.8.2 Huvudsakligen 

En tvångslicens anses huvudsakligen ha använts när mer än 50 % av produktionen som sker 

till följd av en tvångslicens förbrukas inom den inhemska marknaden. Den HIV/AIDS-

medicin som tillverkas under en tvångslicens i exempelvis Indien måste således distribueras 

huvudsakligen, mer än 50 %, inom den indiska marknaden.59 Det har diskuterats om kravet 

kan innebära att en andel av produktionen som understiger 50 %, det vill säga den icke-

huvudsakliga delen av produktionen, får exporteras till andra länder som behöver läkemedel. 
                                                
57 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 80. 
58 Ibid. 
59 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 250-251. 
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Det råder dock skilda meningar om detta.60 Meningsskiljaktigheterna om hur kravet ska tolkas 

får antas ha tappat betydelse eftersom artikelns innebörd ändrats och tydliggjorts genom 

antagna överenskommelser, vilket kommer att redogöras för under nästa kapitel. 

 

3.9 Artikel 31 (h) – Tvångslicensersättning 

Om en tvångslicens utfärdas ska patenthavaren få ersättning för detta. Artikel 31 (h) i TRIPS-

avtalet stadgar att ersättningen ska vara tillräcklig. Ersättningskravet är av stor betydelse 

eftersom det direkt påverkar prissättningen av läkemedel som tillverkas med hjälp av en 

tvångslicens. Priset i sin tur är många gånger helt avgörande för u-ländernas tillgång till 

läkemedel.61  En av de absolut viktigaste frågorna att besvara för att ta reda på vad som krävs 

för att en tvångslicens ska kunna utfärdas av u-länder som behöver mediciner blir därmed: 

När anses en ersättning vara tillräcklig? 

 

3.9.1 Tillräcklig ersättning 

Frågan om vad som ska anses vara en tillräcklig ersättning har varit omstridd bland WTO:s 

medlemsstater. Bland de länder som under de senaste åren utfärdat tvångslicens för 

HIV/AIDS-mediciner har exempelvis Malaysia gett 4 %, Mocambique 2 %, Zambia 2.5 % 

och Indonesien 0,5 % av nettoomsättningen i ersättning till patenthavaren.62  

 

För att försöka skapa en enhetlighet kring vad som ska anses vara en tillräcklig ersättning har 

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, utfärdat riktlinjer som kan vara till hjälp vid fastställande 

av ersättningens storlek. UNDP har rekommenderat en ersättningsgräns mellan 0-6 % av 

nettoomsättningen beroende på om läkemedlet ska tillverkas med hjälp av statlig finansiering, 

vilken teknisk tillverkningskapacitet landet som vill utfärda tvångslicensen har samt vad syftet 

med användningen av tvångslicensen är.63 

 

                                                
60 Frederick M. Abott menar att det går att göra en tolkning av bestämmelsens som innebär att den icke-
huvudsakliga delen av produktionen får exporteras till andra länder medan Holger Hestermeyer förespråkar att 
en sådan tolkning är riskfylld och kan leda till en intrångstalan från andra WTO-länder. Se Hestermeyer, Holger, 
Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 251 och Abbott, Frederick M, WTO 
TRIPS Agreement and its Implications for Access to Medicines in Developing Countries, United Kingdom 
Commission on Intellectual Property Rights, Study Paper 2a, 2002, s. 42. 
61 Jfr WHO, The World Medicines Situation: Chapter 7. Access to essential medicines, tillgänglig på: 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js6160e/9.html (2017-07-07).  
62 Se Love, James., UNDP, WTO., Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical 
technologies, Health Economics and Drugs, TCM series NO. 18, 2005, s. 5 och 7. 
63 Ibid. 
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I doktrinen har det framhållits att det bör hållas i åtanke, vid bestämmande av vad som ska 

anses vara en tillräcklig ersättning, att syftet med att utfärda en tvångslicens är att motverka 

monopolpriser som kan uppkomma i samband med att patentskydd beviljas och som kan 

försvåra tillgången till samhälleliga nödvändigheter. Kravet på ”tillräcklig ersättning” kan 

därmed förstås innebära att patenthavare måste acceptera en viss ekonomisk förlust till 

skillnad från de fall då denne hade haft full ensamrätt. Detta eftersom själva syftet med att 

utfärda tvångslicenser bland annat är att öka tillgången till en produkt genom att sänka 

kostnaderna.64  

 

Utifrån den tvångslicensersättning som WTO-länderna tidigare utgett och UNDPs riktlinjer 

kan det förstås att en tillräcklig ersättning hittills har ansetts ligga någonstans mellan 0-6 % av 

nettoomsättningen. Även om procentsatserna är till viss vägledning är de bara riktlinjer 

eftersom TRIPS-avtalet lämnar det helt upp till varje medlemsstat att själv bestämma vilken 

innebörd som de anser avtalets bestämmelser ha och därmed vad de anser om 

ersättningsfrågan.65  

 

Medlemsstaterna lär ha olika uppfattningar om vad de anser är försvarbart att kräva att ett u-

land ska betala för att få använda en tvångslicens och om det överhuvudtaget är rimligt att 

kräva betalning av ett fattigt land som behöver få tillgång till mediciner åt sin befolkning. Det 

leder till att medlemsstaterna vid bestämmande av vad som är en tillräcklig kompensation inte 

bara måste bestämma en summa utan också måste göra moraliska överväganden. Beroende på 

hur u-länderna väljer att resonera kommer det att avgöra deras syn på vad som ska anses vara 

en tillräcklig ersättning. Detta sätt att bestämma ersättningens storlek på kan av en 

patenthavare uppfattas som problematiskt, eftersom den som ska använda tvångslicensen 

också bestämmer vad den bör betala för användningen. WTO kan därför behöva överväga om 

det vore bättre att överlåta uppgiften att bestämma om ersättningen till ett utomstående organ, 

såsom exempelvis UNDP. Det hade kunnat bidra till att båda parterna i högre utsträckning 

känner att en tillräcklig ersättning har bestämts. 

 

 

                                                
64 Jfr F.M, Scherer., Watal, Jayashree., Post-Trips Options for Access to Patented Medicines in Developing 
Countries, CMH working paper series, Commission on macroeconomics and health, 2001, s. 23-24. 
65 Se artikel 1.1 i TRIPS-avtalet och jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents 
and access to medicines, s. 247-249. 
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4. Ändring av tvångslicensbestämmelsen 

4.1 Problematiken med tvångslicensbestämmelsens utformning 

Tvångslicensbestämmelsens utformning blev för u-länderna ett bevis på att TRIPS-avtalet inte 

hade lyckats balansera i- och u-ländernas intressen på ett riktigt sätt.  Detta eftersom 

exportförbudet i artikel 31 (f) i TRIPS-avtalet inte tillät u-länderna som själva saknade 

produktionskapacitet att kunna importera läkemedel från andra länder. 

Tvångslicensbestämmelsen blev endast en teoretisk och inte praktisk möjlighet varigenom u-

länderna kunde få tillgång till patentskyddat läkemedel.66  

 

För att ge alla u-länder en verklig möjlighet att använda tvångslicenser, även de utan 

produktionskapacitet, blev det tydligt att det behövde genomföras en ändring av 

tvångslicensbestämmelsen. Detta för att tillförsäkra att u-ländernas behov av att få tillgång till 

samhällsnödvändiga uppfinningar, såsom läkemedel, tillgodosågs på samma villkor som i-

ländernas.67   

 

Innebörden av tvångslicensbestämmelsen har till viss del ändrats och klargjorts genom 

antagande av olika överenskommelser.68 De antagna överenskommelserna, i form av Doha-

deklarationen, Implementeringsbeslutet samt Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet 

kommer härnäst att gås igenom för att undersöka hur ramverken påverkat u-ländernas 

möjligheter att använda tvångslicenser för att få tillgång till patentskyddat läkemedel.

  

4.2 Doha-deklarationen 

Den 14 november 2001 anordnades en ministerkonferens i Qatars huvudstad Doha för att 

diskutera problematiken kring TRIPS-avtalet och dess inverkan på folkhälsoproblemen i u-

länderna. Under förhandlingarna märktes återigen en tydlig skiljelinje mellan i- och u-

länderna. I-länderna förespråkade ett starkt patentskydd för att kunna bedriva den tekniska 

utvecklingen framåt och krävde att sjukdomar som skulle omfattas av tvångslicenssystemet 

skulle begränsas till endast ett fåtal mycket allvarliga folksjukdomar. U-länderna förespråkade 

däremot att patentskyddet inte fick stoppa bekämpningen av folkhälsoproblem såsom 

                                                
66 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., i not 57 a.st. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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HIV och AIDS och var emot att upprätta en lista med specifika sjukdomar som kunde ge u-

länderna tillstånd att producera läkemedel genom en tvångslicens.69  

 

WTO-länderna lyckades slutligen formulerar den så kallade Doha-deklarationen i vilken 

länderna enades om att TRIPS-avtalet inte ska förhindra någon part från att skydda folkhälsan 

och få tillgång till läkemedel.70 Detta klargörs under punkt 4 i Doha-deklarationen som 

stadgar att:  

 

”[…] TRIPS-avtalet ska inte och bör inte hindra medlemmar från att vidta åtgärder 

för att skydda folkhälsan. Därför bekräftas att avtalet kan och bör tolkas och 

genomföras på ett sätt som stödjer WTO:s medlemmars rätt att skydda folkhälsan 

och i synnerhet främja tillgången till läkemedel för alla.” 

   

Doha-deklarationen är en avsiktsförklaring om hur TRIPS-avtalet bör förstås och är inte ett 

juridisk bindande dokument. Deklarationen är emellertid av stor betydelse eftersom u-

ländernas särskilda sårbarhet mot folksjukdomar, såsom HIV och AIDS och den begränsande 

verkan som patentskyddet genom prissättning kan ha på tillgången till läkemedel, för första 

gången erkändes.71 

 

När det kommer till tvångslicensbestämmelsen klargör Doha-deklarationen genom punkt 5 att 

artikel 31 i TRIPS-avtalet kan och får användas för att främja tillgången till läkemedel. HIV 

och AIDS tas explicit upp i punkten som exempel på sjukdomar som kan konstituera att ett 

nationellt krisläge anses föreligga enligt artikel 31 (b) i TRIPS-avtalet. Det innebär att punkt 5 

i Doha-deklarationen legitimerar att en tvångslicens används av ett u-land vars stora delar av 

befolkning är drabbade av HIV och/eller AIDS för att få tillgång till patentskyddade 

läkemedel.72  

 

Doha-deklarationen löste emellertid inte problemet med exportförbudet i artikel 31 (f) som 

förhindrade u-länderna från att få tillgång till läkemedel eftersom WTO-länderna inte 

lyckades enas under mötet. Deklarationen bidrog till att förtydliga villkoren som en 

tvångslicens får utfärdas under men länderna som saknade egen produktionskapacitet, vilket 

                                                
69 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 81-82. 
70 Se Abbott, Frederick M, i not 7 a.st. 
71 Se punkt 1 och 3 i Doha-deklarationen. 
72 Se även punkt 4 i Doha-deklarationen. 
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var fallet för majoriteten av u-länderna, kunde fortfarande inte få tillgång till mediciner. 

Till följd därav intogs en bestämmelse under punkt 6 i Doha-deklarationen om att överlämna 

till WTO:s allmänna råd att försöka hitta en lösning på hur medlemsstater med otillräcklig 

eller ingen tillverkningskapacitet inom läkemedelssektorn effektivt kunde använda 

tvångslicenssystemet.73  

 

4.3 Implementeringsbeslutet från den 30 augusti 2003 

Den 30 augusti 2003 verkliggjordes punkt 6 i Doha-deklarationen genom att WTO:s allmänna 

råd presenterade en lösning av exportfrågan i form av ett implementeringsbeslut.74 Under 

punkt 2 i Implementeringsbeslutet har WTO-länderna getts en rätt att exportera läkemedel 

som tillverkats med hjälp av en tvångslicens. Beslutet innebär en utvidgning av artikel 31 (f) i 

TRIPS-avtalet om att en tvångslicens endast huvudsakligen ska användas för att tillfredsställa 

den inhemska marknadens behov. Det får till följd att i-länder som har produktionskapacitet 

inte längre är förhindrade från att få tillverka och exportera läkemedel till u-länder som saknar 

egen tillverkningskapacitet och som behöver mediciner.75   

 

Rätten att exportera läkemedel är dock inte villkorslös. Under punkt 2 i 

Implementeringsbeslutet uppställs en rad krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara 

tillåtet för ett land att genom en tvångslicens tillverka patentskyddat läkemedel åt ett annat 

land som saknar tillverkningskapacitet.  

 

Alla villkor som uppställs under punkt 2 i Implementeringsbeslutet är till för att utfärdande av 

tvångslicens för export av patenterade läkemedel ska vara tillåtet. En tvångslicens för export 

behöver inte utfärdas när en produkt inte är patenterad i exportlandet.76 När en produkt är 

patentskyddat i importlandet är artikel 31 (f) i TRIPS-avtalet aktuell, vilket betyder att en 

tvångslicens behöver utfärdas för att ett land ska få importera och använda en patenterad 

produkt inom den inhemska marknaden. Reglerna medför att när en produkt är patenterad i 

både import- och exportlandet krävs det att två tvångslicenser utfärdas. Någon tvångslicens 

behöver inte utfärdas när en produkt varken är patentskyddat i import- eller exportlandet.77

  
                                                
73 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., i not 57 a.st. 
74 Ibid, s. 82. 
75 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 266. 
76 Jfr WTO, i not 40, a.st.  
77 Ibid.  
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Möjligheten att utfärda en tvångslicens för export genom Implementeringsbeslutet och 

möjligheten att utfärda en tvångslicens för användning inom den inhemska marknaden genom 

artikel 31 i TRIPS-avtalet kan ses som två parallellt gällande system. Det är WTO-länderna 

som ska se till att båda systemen är implementerade i deras nationella lagstiftningar för att de 

ska vara gällande och tillämpbara i enlighet med artikel 1.1 i TRIPS-avtalet. Ett u-land som 

saknar produktionskapacitet kan dock inte använda sig av artikel 31 i TRIPS-avtalet. Detta 

eftersom ett sådant land inte har den tekniska möjligheten att framställa läkemedel utan 

behöver ta hjälp av ett exportland med tillverkningskapacitet, vilket förklarats under kapitel 3. 

För att ett land med tillverkningskapacitet ska tillåtas exportera läkemedel till ett behövande 

u-land krävs det att villkoren för utfärdande av en exportlicens, som följer nedan,  uppfylls. 

 

4.3.1 Punkt 2 (a) – Anmälan från importlandet 

Under punkt 2 (a) i Implementeringsbeslutet uppställs tre krav för att ett land ska tillåtas 

importera läkemedel med hjälp från ett exportland. Det första kravet som uppställs under 

punkten är att den medlemsstat som vill importera läkemedel måste anmäla detta till TRIPS-

rådet som granskar genomförandet av TRIPS-avtalet. I anmälan ska det anges vilket eller 

vilka läkemedel samt vilken förväntad mängd som önskas importeras från exportlandet.78 

Vidare anges under punkt 2 (a) (ii) i Implementeringsbeslutet att det land som vill importera 

läkemedel måste fastställa i anmälan: 

 

”[…] att den inte har tillräcklig eller ingen tillverkningskapacitet inom 

läkemedelssektorn för den eller de aktuella produkterna.” 

 

Länder som är klassificerade som ett u-land är undantagna från att behöva fastställa att de 

saknar tillverkningskapacitet eftersom det antas att sådan kapacitet saknas hos de länderna. U-

länderna måste dock fortfarande göra en anmäla till TRIPS-rådet om att de vill importera 

läkemedel. För andra länder som inte klassificeras som u-länder men som själva saknar 

förmåga att tillverka egna produkter, vilket kan vara fallet för nyligen industrialiserade länder, 

finns det två sätt varigenom de kan fastställa att dem saknar tillverkningskapacitet för att 

därigenom få möjlighet att ta hjälp av ett exportland. Sådana länder kan fastställa att de saknar 

tillverkningskapacitet antingen genom att visa att de inte har produktionsförmåga inom 

läkemedelssektorn eller, om medlemsstaten har viss produktionskapacitet inom denna sektor, 

                                                
78 Se punkt 2 (a) (i) i Implementeringsbeslutet. 
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visa att de granskat kapaciteten och kan konstatera att tillverkningsförmågan inte är till-

räcklig för att möta landets behov av den behövda produkten.79  När en medlemsstats 

tillverkningskapacitet blivit tillräcklig för att kunna uppfylla landets behov av produkten 

upphör rätten att få importera genom en tvångslicens för export.80  

 

Slutligen uppställs ett krav under punkt 2 (a) (iii) i Implementeringsbeslutet om att det i 

anmälan ska försäkras att tvångslicens meddelats eller kommer att meddelas om produkten är 

patenterad inom importlandet. Om produkten inte är patenterad inom importlandet men är det 

inom exportlandet krävs det endast att exportlandet utfärdar en tvångslicens. Om tvångslicens 

inte meddelas blir tillverkningen av det patenterade läkemedlet olovlig.81  

 

4.3.2 Punkt 2 (b) – Villkoren för utfärdande av tvångslicens för export  

Under punkt 2 (b) i Implementeringsbeslutet uppställs vissa villkor som ett land som vill 

exportera läkemedel måste uppfylla. Endast den mängd läkemedel som behövs för att 

tillfredsställa importlandet eller importländernas behov får tillverkas under en tvångslicens av 

exportlandet. Den produktion som sker genom en tvångslicens måste sedan i sin helhet 

exporteras till det land eller länder som meddelat till TRIPS-rådet att de vill importera 

medicinen.82  

 

Det har vidare angivits under punkt 2 (b) att ett läkemedel som tillverkats med hjälp av en 

tvångslicens för export tydligt bör märkas ut vid marknadsföring. Den tillverkade produkten 

bör särskiljas från andra produkter genom speciell förpackning, färgning och/eller ut-

formning förutsatt att sådan märkning är möjlig och inte ofördelaktigt inverkar betydande på 

produktens pris.83 WTO:s medlemsstater kan antingen själva utföra den typ av identifiering av 

produkterna som krävs enligt Implementeringsbeslutet eller lämna det till den som tillverkar 

medicinerna att bestämma vilken typ av utstyrsel som lämpar sig bäst för produkterna.84 Innan 

leverans av produkterna påbörjas ska information om den mängd läkemedel som ska levereras 

                                                
79 Se punkt 1 (b) och annex i Implementeringsbeslutet. 
80 Se annex i Implementeringsbeslutet. 
81 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 267. 
82 Se punkt 2 (b) (i) i Implementeringsbeslutet.  
83 Se punkt 2 (b) (ii) i Implementeringsbeslutet.  
84 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 268. 
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till varje land samt information om produktens särskilda utstyrsel anges på antingen 

tvångslicenstagarens egen hemsida eller på WTO-sekretariatets hemsida.85  

 

Kravet på att produkter tillverkade genom tvångslicens vid marknadsföring bör märkas ut 

genom speciell utstyrsel är till för att förebygga missbruk av tvångslicenssystemet. Märkning 

av produkterna gör det svårare att återexportera och sälja vidare de färdiga produkterna från 

importländerna till andra länder som saknar tillstånd att använda de framtagna medicinerna. 

Detta eftersom produkterna lättare kan identifieras.86  

 

Det har även intagits en bestämmelse, under punkt 4 i Implementeringsbeslutet, om att 

medlemsstaterna ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de produkter som importeras 

verkligen används för att åtgärda folkhälsoproblem och inte återexporteras för att säljas i 

andra länder. I punkten anges vidare att om ett u-land upplever svårigheter med att genomföra 

bestämmelsen ska i-länderna, på begäran och på ömsesidiga villkor, tillhandahålla tekniskt 

och finansiellt stöd. Detta för att försäkra att de läkemedel som exporteras verkligen kommer 

u-ländernas befolkning tillhanda.87 

 

4.3.3 Punkt 2 (c) – Anmälan från exportlandet  

Till sist uppställs under punkt 2 (c) i Implementeringsbeslutet ett krav om att den 

exporterande medlemsstaten ska underrätta TRIPS-rådet när tvångslicens för tillverkning av 

läkemedel utfärdas samt underrätta om vilka villkor som ska vara gällande för licensen. Den 

information som lämnas ska innehålla licenstagarens namn, adress, vad det är för produkt som 

ska tillverkas och vilken kvantitet av produkten som ska exporteras, vilket land eller vilka 

länder som ska använda produkten och vilken giltighetstid som tvångslicensen ska ha. 

 

Informationen som enligt punkt 2 i Implementeringsbeslutet ska anmälas till TRIPS-rådet 

behöver inte godkännas av något WTO-organ för att ett land ska få exportera patentskyddat 

läkemedel till ett annat land.88 Hittills är det endast ett land, Rwanda, som anmält till TRIPS-

rådet att de vill använda sig av Implementeringsbeslutet för att ta hjälp av ett exportland som 

                                                
85 Se punkt 2 (b) (iii) i Implementeringsbeslutet.  
86 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 267-268. 
87 Ibid, s. 269. 
88 Se not 2 och 9 i Implementeringsbeslutet. 
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kan tillverka läkemedel åt landet, vilket redogörs för mer ingående under nästa kapitel som 

berör u-ländernas praktiska användning av tvångslicenser.89 

 

4.3.4 Punkt 3 – Tvångslicensersättning vid export  

Tillåtligheten av export av läkemedel väcker frågan om dubbel tvångslicensersättning behöver 

betalas för de fall tvångslicens behöver utfärdas i såväl import- som exportlandet till följd av 

att produkten är patentskyddat i båda länderna. Denna fråga har reglerats under punkt 3 i 

Implementeringsbeslutet.  

 

I punkt 3 stadgas att om tvångslicens endast utfärdas i exportlandet på grund av att läkemedlet 

endast är skyddat där, ska tvångslicensersättning beräknas utifrån det ekonomiska värdet som 

licensanvändningen har för importlandet men ersättningen ska betalas till patenthavaren i 

exportlandet. Om läkemedlet är patentskyddat även inom importlandet och tvångslicens 

således måste meddelas, betalas ersättning endast i exportlandet. Det får till följd att dubbel 

tvångslicensersättning inte behöver betalas. Ersättningens storlek och vad som ska bedömas 

vara det ekonomiska värdet av licensanvändningen i importlandet beräknas utifrån grunderna 

i artikel 31 (h) i TRIPS-avtalet som redovisades under avsnitt 3.9 och 3.9.1.90 

 

Om tvångslicensersättning hade behövt betalas i både export- och importlandet skulle 

kostnaderna för att tillverka och sälja läkemedel troligtvis öka vilket skulle försvåra u-

ländernas möjlighet att få tillgång till läkemedel. Ett sådant ersättningssystem hade motverkat 

syftet med tvångslicenser.  

 

4.4 Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet    

De antagna överenskommelserna i form av Doha-deklarationen och Implementeringsbeslutet 

var nödvändiga för att ge alla u-länder, även de utan tillverkningskapacitet, en verklig 

möjlighet att få tillgång till läkemedel trots ett existerande läkemedelspatent. 

Implementeringsbeslutet har emellertid endast varit tillämpbart för de medlemsstater som 

frivilligt valt att underteckna det. Den 6 december 2005 beslutade dock WTO:s medlemsstater 

enhetligt, genom antagandet av Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet, att möjligheten att 
                                                
89 Se TRIPS-rådet, Notification under Paragraph 2 (c) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation 
of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health from Canada, 
(IP/N/10/CAN/1), 2007. 
90 Se Hestermeyer, Holger, i not 87 a.st. 
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utfärda tvångslicens för export varaktigt skulle införlivas i TRIPS-avtalet. Det beslutades att 

förändringen skulle genomföras först när två tredjedelar av WTO:s medlemsstater 

undertecknat protokollet.91  

 

Den 23 januari i år, 2017, godkände två tredjedelar av WTO-länderna Protokollet om ändring 

av TRIPS-avtalet som således kommer att ersätta Implementeringsbeslutet. Antagandet av 

protokollet innebär att det är första gången som det görs en permanent förändring av TRIPS-

avtalet sedan dokumentet antogs.92  

 

Förändringen innebär emellertid ingen större skillnad än att Implementeringsbeslutet i 

oförändrad ordalydelse införts i en reviderad version av TRIPS-avtalet. Tillåtligheten av 

export av läkemedel har införlivats genom en ny artikel 31bis i TRIPS-avtalet som har precis 

samma innebörd som punkt 2.1 i Implementeringsbeslutet. Bestämmelsen om hur 

tvångslicensersättning ska beräknas vid export som stadgas i punkt 3 i 

Implementeringsbeslutet är i dess ordalydelse också intagen under artikel 31bis.93   

 

Vidare är annexet i Implementeringsbeslutet, som bland annat stadgar att u-länder inte 

behöver fastställa att de saknar produktionskapacitet, intaget men istället under rubriken 

appendix i den nya versionen av TRIPS-avtalet. Under rubriken annex i TRIPS-avtalet anges i 

sin tur villkoren för att få en tvångslicens för export som är desamma som anges under punkt 

2 (a), (b) och (c) i Implementeringsbeslutet. Bestämmelsernas materiella innehåll har således 

inte förändrats utan genom antagandet av Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet har 

bestämmelserna tagits från Implementeringsbeslutet och införts under en annan ordning i 

TRIPS-avtalet.94 

 

De WTO-länder som ännu inte godkänt Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet har till den 

31 december 2017 på sig att skriva under. Fram till dess äger Implementeringsbeslutet 

fortfarande giltighet och kan användas av de länder som valt att anta överenskommelsen. 

Efter den 31 december 2017 kommer alla WTO-länder att ha en skyldighet att i enlighet med 

TRIPS-avtalets portalparagraf se till att de inom ramen för sina rättssystem och sin praxis 

                                                
91 Se Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 83. 
92 Se WTO, WTO IP rules amended to ease poor countries’ access to affordable medicines, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm (2017-08-12).  
93 Se Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 274. 
94 Ibid. 
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implementera de nya bestämmelserna på ett lämpligt sätt.  För att medlemsstaterna i praktiken 

ska kunna använda sig av de nya bestämmelserna avseende tvångslicenssystemet räcker det 

inte med ett antaget WTO-beslut på internationell nivå som stadgar en permanent förändring 

av TRIPS-avtalet. Det krävs att medlemsstaterna införlivar reglerna i sina nationella 

rättsordningar för att bestämmelserna ska få genomslag.95   

 

Det kan antas att om i-länderna underlåter att införa de nya förändringarna, trots att de 

kommer ha en skyldighet att anpassa sina lagar, får det till följd att u-länder som saknar 

tillverkningskapacitet inte kommer kunna använda sig av TRIPS-avtalets tvångslicenssystem. 

Detta eftersom u-länderna är beroende av att i-länderna inför möjligheten att kunna utfärda 

tvångslicens för export i sina nationella lagstiftningar samt är villiga att utfärda en sådan 

licens åt u-länderna och tillverka läkemedel för dem. Det återstår därför att se hur lång tid det 

kommer ta för respektive medlemsstat att förverkliga TRIPS-avtalets nya bestämmelser. Först 

när bestämmelserna införlivas i medlemsstaternas nationella lagstiftningar kommer alla u-

länder ha en verklig chans att kunna använda en tvångslicens för att få tillgång till 

patentskyddat läkemedel. 

 

4.5 Övergångsbestämmelser för u-länderna 

Förutom de antagna överenskommelserna som syftat till att klargöra och till viss del ändra 

tvångslicensbestämmelsen i TRIPS-avtalet, har ytterligare några beslut tagits inom WTO för 

att tillgodose u-ländernas tillgång till läkemedel. Dessa beslut rör artikel 66 i TRIPS-avtalet 

som stipulerar att: 

 
”Med tanke på de speciella behoven och kraven hos de minst utvecklade 

medlemsstaterna, deras ekonomiska, finansiella och administrativa begränsningar 

och deras behov av flexibilitet för att skapa en livskraftig teknisk bas, skall sådana 

medlemsstater inte vara skyldiga att tillämpa andra bestämmelserna än artiklarna 3, 

4 och 5 i TRIPS-avtalet under en period av tio år från [den 1 januari 1996]. TRIPS-

rådet ska på vederbörligen motiverad begäran av en minst utvecklad medlemsstat, 

bevilja förlängning av denna period.” 

 

I och med stadgandet var u-länderna fram till den 1 januari 2006 undantagna från 

skyldigheten att behöva implementera stora delar av TRIPS-avtalet, däribland 
                                                
95 Se WTO, i not 92 a.st.  
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patentskyddsreglerna. Syftet med undantaget var att ge u-länderna en övergångsperiod 

varigenom de fick möjlighet att utifrån sina resurser och förutsättningar införa ett effektivt 

immaterialrättssystem. Detta eftersom de flesta u-länderna, till skillnad från i-länderna, helt 

saknade ett rättsligt skydd för immateriella rättigheter innan TRIPS-avtalet infördes och det 

därför antogs att det skulle ta längre tid för dem att införa bestämmelserna.96  

 

Sedan 2006 har WTO vid två tillfällen, efter inlämnad begäran från u-länderna, beviljat 

ytterligare förlängda övergångsperioder på grund av att det bedömts att u-länderna fortfarande 

inte har hunnit få de ekonomiska, administrativa och teknologiska resurserna för att anpassa 

sina nationella lagar efter TRIPS-avtalet. Det första beslutet om att förlänga tidsfristen 

fattades den 29 november 2005. Den 11 juli 2013 fattades det senaste beslutet om att återigen 

förlänga tidsfristen som nu löper fram till den 1 juli 2021 eller fram till det datum då ett u-

land upphör att klassificeras som ett u-land, om det är tidigare än den 1 juli 2021.97  

 

I samband med antagandet av Doha-deklarationen fattades det även ett beslut om att ge u-

länderna en förlängd tid på sig att införa patentskydd specifikt vad gäller läkemedel. Denna 

bestämmelse återfinns under punkt 7 i Doha-deklarationen som stadgar att:  

 
”[…] de minst utvecklade medlemstaterna kommer inte vara skyldiga att, med 

avseende på läkemedel, genomföra eller tillämpa avsnitt 5 och 7 i del II i TRIPS-

avtalet eller att verkställa de rättigheter som föreskrivs i dessa avdelningar till och 

med den 1 januari 2016, utan att det påverkar rätten för de minst utvecklade 

länderna att söka andra förlängningar av övergångsperioderna enligt artikel 66.1 i 

TRIPS-avtalet.” 

 

I november 2015 fattade WTO ett beslut om att även ytterligare förlänga detta undantag från 

den 1 januari 2016, fram till den 1 januari 2033.98 Endast de u-länder som sedan tidigare inte 

haft någon lagstiftning om patentskydd för läkemedel har fått använda sig av undantaget samt 

sådana länder som inte enligt FN:s definition klassificeras som u-länder men som av WTO, i 

detta sammanhang, fått räknas som mindre utvecklade länder. Om ett land inför lagstiftning 
                                                
96 Se artikel 65 och 66 i TRIPS-avtalet och Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of 
patents and access to medicines, s. 70-72.     
97 Se WTO, Responding to least developed countries’ special needs in intellectual property, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_e.htm (2017-08-15) och TRIPS-rådet, Extension of the 
transition period under article 66.1 for least-developed country members, (IP/C/40), 2005.  
98 Se WTO, Responding to least developed countries’ special needs in intellectual property, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_e.htm (2017-08-15) 
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som medför att patentskydd för läkemedel kan beviljas upphör rätten att få använda 

undantaget även om landet klassificeras som ett u-land eller mindre utvecklat land.99  

 

Tanken med att bevilja u-länderna en förlängd implementeringstid för att införa patentskydd 

specifikt vad gäller läkemedel, har varit att visa att WTO tar hänsyn till u-länderna och deras 

ekonomiska samt sociala situation.  U-länderna har således inte bara fått ett allmänt undantag 

från att införa patentskydd fram till 2021 utan har även fått ett mer långgående undantag vad 

gäller att behöva införa patentskydd specifikt för läkemedel fram till 2033.100  WTO har avsett 

markera att organisationen prioriterar folkhälsoproblem som drabbar u-länderna och att det 

går att finna en förenlighet mellan patentskyddet för läkemedel och u-ländernas behov av att 

få tillgång till livsnödvändigheter såsom läkemedel.101  

 

Det föreligger emellertid inte full samstämmighet avseende frågan om huruvida undantagen 

hjälpt u-länder med sina folkhälsoproblem. Kritiker menar att ett av de största problemen för 

u-länderna, gällande tillgången till läkemedel, är att de saknar den reella möjligheten att 

kunna producera egna mediciner på grund av bristande resurser. Undantaget från att införa 

patentskydd för läkemedel hjälper inte till att lösa det problemet. Dessutom fick enbart de u-

länder som sedan innan inte hade någon lagstiftning om patentskydd för läkemedel använda 

sig av undantaget, vilket endast var ett fåtal länder102. Av den anledningen har de åtgärder som 

WTO vidtagit, för att försöka finna en balans mellan patentskyddet för läkemedel och u-

ländernas folkhälsoproblem, inte ansetts vara tillräckliga av kritikerna.103  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det råder skilda meningar angående till vilken 

grad de antagna överenskommelserna och de beviljade undantagen hjälpt u-länderna att lösa 

sina folkhälsoproblem. Det var dock först genom ändringen av tvångslicensbestämmelsen 

som alla u-länder, även de utan tillverkningskapacitet, fick en rättslig möjlighet att använda 

tvångslicenser för att få tillgång till läkemedel. Det återstår emellertid att undersöka hur 

tvångslicensbestämmelsens använts i praktiken. Detta eftersom en rättslig möjlighet att få 

                                                
99 Se WTO, Pharmaceutical patents and the TRIPS Agreement, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharma_ato186_e.htm#fntext3 (2017-08-23), Hestermeyer, Holger, 
Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 260 och jfr WTO, i not 18 a.st.  
100 Ibid. 
101 Jfr WTO, Intellectual property: protection and enforcement, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm (2017-08-15). 
102 Se WTO, Pharmaceutical patents and the TRIPS Agreement, i not 99 a.st. 
103 Jfr Hestermeyer, Holger, Human rights and the WTO: The case of patents and access to medicines, s. 72-73. 
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tillgång till läkemedel inte innebär detsamma som att faktiskt få tillgång till läkemedel. Det är 

därför nödvändigt, för att utförligt kunna besvara frågan om det varit möjligt för u-länderna 

att få tillgång till läkemedel genom att använda tvångslicenser, att ägna nästgående kapitel åt 

att undersöka hur WTO-länderna använt sig av TRIPS-avtalets tvångslicenssystem i 

verkligheten. 
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5. U-ländernas praktiska användning av tvångslicenser 

5.1 Användning av tvångslicenser innan Doha-deklarationen 

Från det att TRIPS-avtalet upprättades 1994 fram till dess att Doha-deklarationen antogs 2001 

fick reglerna om tvångslicens inget genomslag. Det beror på att u-länderna var osäkra över 

hur läkemedelsföretagen och i-länderna skulle reagera om u-länderna valde att använda en 

tvångslicens istället för att försöka få till stånd en frivillig licensöverenskommelse.104   

 

Det var först efter att Doha-deklarationen antogs och det klargjordes att TRIPS-avtalet inte 

skulle utgöra något hinder för WTO-länderna från att vidta åtgärder för att skydda folkhälsan 

samt det genom Implementeringsbeslutet blev möjligt att få tvångslicens för export av 

läkemedel, som u-länderna började använda tvångslicenssystemet.105  

 

TRIPS-avtalets tvångslicenssystem erbjuder u-länderna två sätt varigenom de kan få tillgång 

till läkemedel, vilket har redogjorts för under kapitel tre och fyra. U-länderna kan antingen 

genom TRIPS-avtalets artikel 31 utfärda en tvångslicens för inhemsk användning eller 

använda Implementeringsbeslutet för att få tillgång till patentskyddat läkemedel genom att ta 

hjälp av ett exportland.  

 

I de efterföljande avsnitten undersöks hur u-länderna använt sig av de två olika typerna av 

tvångslicenser och om de fått tillgång till patentskyddat läkemedel genom att använda 

bestämmelserna. Först presenteras u-ländernas användning av artikel 31 i TRIPS-avtalet. 

Därefter undersöks hur exportmöjligheten i Implementeringsbeslutet utnyttjats. 

Avslutningsvis diskuteras hur läkemedelsföretagen reagerat på u-ländernas praktiska 

användning av tvångslicenser.  

 

 

 

 

                                                
104 Jfr Hein, Wolfhang., Moon, Suerie., Informational norms in global governance: Human rights, intellectual 
property rules and access to medicines, Ashgate publishing Ltd, 2013, s. 84-85 och Oh, Cecilia, Compulsory 
licences: recent experiences in developing countries, International Journal of Intellectual Property Management, 
Vol 1.1-2, 2006, 31. 
105 Jfr Oh, Cecilia, Compulsory licences: recent experiences in developing countries, 23-24. 
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5.2 Användning av tvångslicenser efter Doha-deklarationen 

5.2.1 Zimbabwe 

Även om Doha-deklarationen inte är juridiskt bindande, vilket har redogjorts för under avsnitt 

4.2, har dokumentet spelat en avgörande roll för u-ländernas användning av tvångslicenser. 

Detta eftersom deklarationen bekräftade WTO-ländernas rätt att få utfärda tvångslicenser av 

folkhälsoskäl. Doha-deklarationens antagande sände en signal som behövdes för att klargöra 

att varken patentskyddet, i-länderna eller läkemedelsföretagen får förhindra u-länderna från 

att använda TRIPS-avtalets flexibiliteter för att bekämpa folkhälsoproblem. Det fick till följd 

att u-länderna började använda sig av möjligheten att utfärda tvångslicens för inhemsk 

användning av patentskyddat läkemedel i enlighet med artikel 31 i TRIPS-avtalet. 106

  

Det första landet att använda en tvångslicens sedan TRIPS-avtalets upprättande och efter 

Doha-deklarationens antagande blev Zimbabwe107. 2002 förklarade Zimbabwe att de befann 

sig i ett nationellt nödläge till följd av omfattande spridning av HIV och AIDS i landet och 

därför behövde utfärda tvångslicens för att få tillgång till läkemedel. En deklaration intogs 

under zimbabwisk patentlag som möjliggjorde att tvångslicens kunde utfärdas för tillverkning, 

användning och import av HIV/AIDS-läkemedel i Zimbabwe under en period av sex månader 

som sedan förlängdes till fem år.108   

 

Det zimbabwiska läkemedelsföretaget Varichem beviljades tillstånd att genom en 

tvångslicens producera HIV/AIDS-läkemedlet Combivir för att sedan leverera tre fjärdedelar 

av sin produktion till statliga hälsoinstitutioner inom landet till en kostnad av 15 amerikanska 

dollar per månad. Priset för originalläkemedlet var vid tiden mellan 197 till 237 amerikanska 

dollar för behandling av en patient under ett år. Ytterligare två indiska läkemedelsföretag vid 

namn Datlabs och Omahn fick senare tillstånd att tillverka generika i Zimbabwe. 109 

 

Det har varit svårt att fastställa i vilken omfattning de utfärdade tvångslicenserna bidrog till 

                                                
106 Ibid. 
107 Zimbabwe klassificeras utifrån FN:s kriterier som ett u-land men har inte velat bli upptagen på listan över u-
länder. Se Committee for Development Policy, Handbook on the least developed country category: inclusion, 
graduation and special support measures, tillgänglig på: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/publication/2008cdphandbook.pdf (2017-08-27).  
108 Jfr Hein, Wolfhang., Moon, Suerie., i not 104 a.st och se Oh, Cecilia, Compulsory licences: recent 
experiences in developing countries, 25-27. 
109 Se Oh, Cecilia, Compulsory licences: recent experiences in developing countries, s. 25-27. 
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att öka tillgången till läkemedel. Detta eftersom varken Zimbabwes regering eller 

läkemedelsföretagen tillgängliggjorde information om de villkor som var gällande för 

tvångslicenserna, hur det tillverkade läkemedlet användes eller vad tvångslicensersättningen 

bestämdes till. I och med att ett flertal licenser beviljades till olika tillverkare i Zimbabwe har 

det emellertid antagits att det bidrog till att priserna på läkemedel kunde sänkas till följd av 

priskonkurrens på marknaden. Det i sin tur tros ha bidragit till att tillgången till HIV/AIDS-

läkemedel inom landet ökade.110  

  

5.2.2 Zambia 

Ett annat land som har utfärdat tvångslicens till följd av sitt behov av att få tillgång till HIV/ 

AIDS-läkemedel är Zambia. 2004 utfärdade Zambias regering en tvångslicens till det 

italienska läkemedelsföretaget Pharco för att de lokalt skulle tillverka ett så kallat 

kombinationsläkemedel bestående av tre preparat, vid namn Lamivudine, Stavudine och 

Nevirapine, i en och samma tablett.111 Med hjälp av en kombinationstablett kan den smittade 

få effektiv behandling genom att endast ta en kombinationstablett per dygn istället för att 

behöva ta mellan 15 till 20 tabletter om dagen.112  

 

Precis som Zimbabwe motiverade Zambia sitt utfärdande av tvångslicens med att de befann 

sig i ett nationellt nödläge till följd av omfattade spridning av HIV och AIDS i landet. Zambia 

tillät emellertid, i enlighet med sin patentlagstiftning, att tvångslicensen fick användas för att 

tillverka läkemedel till befolkningen under så lång tid som regeringen ansåg att nödläget 

bestod. Det bestämdes således ingen tidsbegränsning för licensens giltighet. Dessutom antogs 

ett uttryckligt villkor i samband med utfärdande av licensen om att det tillverkade läkemedlet 

inte fick exporteras till andra länder.113  

 

Förutom att grunden för utfärdande av tvångslicens var densamma i både Zimbabwe och 

Zambia finns det en annan likhet i de båda fallen. Även i Zambia tillgängliggjorde varken 

Pharco eller regeringen någon information om resultatet utav användningen av 

                                                
110 Ibid. 
111 Ibid, s. 29-30.  
112 Se Andersson, Ingela., Ohrlander, Marie., Ett positivt liv: En bok om att leva med HIV, Gilead, 2013, s. 39. 
113 Se Oh, Cecilia, i not 111 a.st.  
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tvångslicensen, vilket har lett till att det även i Zambias fall har varit svårt att utvärdera i 

vilken grad licensen bidrog till att öka tillgången till läkemedel inom landet.114  

 

Anledningen till att u-länderna visat en motvillighet till att offentliggöra detaljerad 

information, om de tvångslicenser som de utfärdat, har i doktrinen diskuterats bero bland 

annat på att u-länderna är oroliga över den potentiella inverkan det kan ha på utländska 

investeringar i landet. U-länderna tycks även vara oroliga över att utsättas för politiska 

påtryckningar i form av handelssanktioner från andra länder som förespråkar ett starkt 

patentskydd, framförallt i-länderna, om de använder sig av tvångslicenssystemet.115   

 

5.2.3 Brasilien 

Ett land som både hyllats och kritiserats för sitt sätt att använda tvångslicenser är Brasilien116. 

Under flera år hotade Brasilien med att utfärda tvångslicens för att tillverka läkemedel själva 

om inte patenthavarna gick med på att sänka sina priser på de HIV/AIDS-läkemedel som 

Brasilien behövde. Det visade sig vara en effektiv metod för att sluta avtal med olika 

läkemedelsföretag och få dem att sänka kostnaderna på patenterade mediciner. 

Läkemedelsföretagen gick med på att sänka priserna eftersom de hellre föredrog att själva 

avtala och bestämma villkoren för en licens än att riskera att en tvångslicens skulle kunna 

utfärdas mot dem. Brasilien lyckades exempelvis få läkemedelsföretaget Gilead att gå med på 

att halvera priset på bromsmedicinen Tenofovir i maj 2006 genom att i förhandlingar ha 

använt hot om utfärdande av tvångslicens. För att en strategi likt Brasiliens ska fungera krävs 

det emellertid att ett land har den industriella produktionskapaciteten att tillverka en produkt 

på egen hand annars lär hot om att utfärda tvångslicens knappast tas på allvar.117 

 

Flera läkemedelsföretag reagerade starkt mot Brasiliens sätt att använda tvångslicenser som 

ett prisreduceringsmedel. Läkemedelsföretagen framförde att nedpressade priser bland annat 

                                                
114 Ibid. 
115 Ibid, s. 39. 
116 Brasilien klassificeras inte som ett u-land av FN men har räknats som ett mindre utvecklat land av WTO 
vilket innebär att Brasilien fick använda sig av u-ländernas undantag från att behöva införa patentskydd för 
läkemedel under övergångsperioden. 1996 började Brasilien anpassa sina nationella lagar till TRIPS-avtalet. 
Brasilien använde sig endast under ett år av undantaget, det vill säga fram till 1997. Därefter har möjligheten att 
erhålla patentskydd för läkemedel införts i Brasilien och rätten att använda undantaget upphört.  Se Oliveira, 
Maria Auxiliadora., Jorge, Antonio., Bermudez, Zepada., Chaves., Costa, Gabriela & Velasquez, Germán., Has 
the implementation of the TRIPS Agreement in Latin America and the Caribbean produced intellectual property 
legislation that favours public health?, Bulletin of the World Health Organization, 82.11, 2004, s. 815-821. 
117 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 86-87. 
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skulle kunna leda till att incitamentet för forskning minskar och att utvecklingen av 

bromsmediciner kan avta.118 Brasilien framhöll däremot att det var nödvändigt att vara tuff i 

sina förhandlingar med läkemedelsföretagen för att kunna möjliggöra för sin befolkning att få 

tillgång till behandling och läkemedel.119 

 

Brasilien utfärdade till slut sin första tvångslicens i maj 2007 efter att läkemedelsföretaget 

Merck inte gått med på att sänka priset på bromsmedicinen Efavirenz. Den årliga kostnaden 

för användning av Efavirenz per patient i Brasilien hade ökat från 1336 till 2500 amerikanska 

dollar under en period av två år. Den brasilianska regeringen ansåg det nödvändigt att öka 

tillgången till läkemedlet och utfärdade därför en tvångslicens till det statligt ägda brasilianska 

läkemedelsföretaget Farmanguinhos som fick tillåtelse att producera Efavirenz. 

Farmanguinhos lyckades dock inte till en början tillverka läkemedlet eftersom de saknade den 

know-how, det vill säga den tekniska kunskapen som behövdes. Det tog två år för 

Farmanguinhos att tillverka och slutligen leverera Efavirenz till den brasilianska marknaden. 

Under den tiden importerade Brasilien en generisk version av läkemedlet från Indien där 

läkemedlet inte var patentskyddat.120  

      

De lärdomar som kan dras från Brasiliens fall är att det visade sig effektivt att använda hot om 

utfärdade av tvångslicens som ett sätt att få läkemedelsföretagen att sänka priserna och 

därigenom få tillgång till läkemedel. Det visade sig däremot vara svårare att rent praktiskt 

använda en tvångslicens för att tillverka läkemedel själva eftersom Brasilien inte hade den 

tekniska kunskapen som behövdes.121 Det blir därför tydligt att även om en part har den legala 

och industriella möjligheten att tillverka ett läkemedel innebär det inte också att parten har 

den faktiska möjligheten att tillverka ett läkemedel. Detta eftersom den som ges en rätt att 

framställa en produkt genom en tvångslicens inte alltid får tillgång till den kunskap och 

erfarenhet som patenthavaren har.  

 

 

 

                                                
118 Ibid. 
119 Jfr Nunn, Amy., Fonseca, Elize Massard da., Gruskin, Sofia., Changing global essential medicines norms to 
improve access to AIDS treatment: Lessons from Brazil, Global public health, Vol 4.2, 2009, s. 131-149. 
120 Se Bond, Eric., Saggi, Kamal., Compulsory licensing, price controls, and access to patented foreign products, 
Journal of Development Economics, Vol. 109, Issue C, 2014, s. 5-6.  
121 Ibid. 
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5.3 Användning av tvångslicenser genom Implementeringsbeslutet 

5.3.1 Rwanda 

Det enda landet som hittills tagit hjälp av ett exportland med produktionskapacitet, för att 

importera läkemedel sedan tvångslicensbestämmelsens innebörd förändrades genom 

Implementeringsbeslutet, är Rwanda.122   

 

I sin anmälan till TRIPS-rådet angav Rwanda att landet på grund av folkhälsoproblem avsåg 

att under två år importera bland annat 260 000 paket av HIV/AIDS-läkemedlet TriAvir från 

det kanadensiska läkemedelsföretaget Apotex Inc.123 Apotex Inc erbjöd sig till en början att 

tillverka läkemedlet för en kostnad om 0,39 amerikanska dollar per tablett. När det framkom 

att fyra indiska läkemedelsföretag hade möjligheten att tillverka samma läkemedel till ett 

lägre pris, och att Rwanda inte hade behövt använda sig av Implementeringsbeslutet om de 

valt att importera från Indien eftersom läkemedlet inte var patenterat där, valde det 

kanadensiska läkemedelsföretaget att halvera priset. Slutpriset för tillverkningen av en tablett 

blev 0,195 amerikanska dollar.124   

    
Kanada skickade likväl in sin anmälan till TRIPS-rådet i enlighet med punkt 2 (c) i 

Implementeringsbeslutet med den information som var nödvändig för att tillåtas exportera 

läkemedlet till Rwanda. 125 Därefter tillverkades läkemedlet, det paketerades om för att 

särskiljas från originalläkemedlet, detaljer om produkten samt uppgifter om den mängd 

läkemedel som avsågs levereras publicerades på läkemedelsföretagets egen hemsida. Därefter 

skickades läkemedlet iväg till Rwanda.126    

 
Tvångslicenssystemet blev föremål för särskild diskussion efter att Rwanda och Kanada blev 

de första länderna att i praktiken använda sig av Implementeringsbeslutet. Det visade sig att 

WTO-länderna hade olika uppfattningar om huruvida det hade varit effektivare, mindre 

                                                
122 Jfr WTO, Decision removes final patent obstacle to cheap drug imports, tillgänglig på: 
https://www.wto.org/english/news_e/pres03_e/pr350_e.htm (2017-08-24).  
123 Se TRIPS-rådet, Notification under Paragraph 2 (a) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation 
of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health from Rwanda, 
(IP/N/9/RWA/1), 2007. 
124 Se WTO, Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, 
intellectual property and trade, tillgänglig på: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/who-wipo-
wto2013_par6_extract_e.pdf (2017-08-27). 
125 Se TRIPS-rådet, i not 89 a.st. 
126 Se WTO, i not 124 a.st.   
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administrativt krävande samt billigare för Rwanda att få tillgång till läkemedel genom att 

importera de behövda preparaten från Indien istället för att använda sig av 

tvångslicenssystemet. De olika uppfattningarna om huruvida systemet uppfyller sin avsedda 

funktion har bland annat sammanfattats i en rapport som TRIPS-rådet varje år släpper 

gällande hur tvångslicenssystemet har implementerats och använts.127 I rapporten uttryckte 

WTO-länderna att: 

• Det är svårt att utvärdera hur effektivt tvångslicenssystemet är eftersom det endast 

används i ett fall hittills av Rwanda och Kanada.  

• Tvångslicenssystemet är för komplext och administrativt krävande.  

• Potentiella användare av tvångslicenssystemet kan vara oroliga över att utsättas för 

politiska påtryckningar eller handelssanktioner från andra länder om de använder sig 

av systemet.  

• Tvångslicenssystemet utgör inte ensamt lösningen på alla folkhälsoproblem. Bristande 

infrastruktur, finansiering och samarbete länderna emellan kan vara andra orsaker som 

försvårar möjligheten att få tillgång till läkemedel i u-länderna.128 

 

Rapporten visar att det är svårt att dra någon slutsats om vilken inverkan möjligheten att 

utfärda tvångslicens för export har haft för de länder som använt det för att få tillgång till 

läkemedel. Detta eftersom tvångslicenser för export av läkemedel inte har använts i någon 

högre utsträckning, utan endast av Rwanda och Kanada hittills. Det är även svårt att utifrån 

erfarenheter från u-länderna såsom Zimbabwe och Zambia, som använt tvångslicenser för att 

tillverka läkemedel inom den inhemska marknaden, få någon vägledning om hur de utfärdade 

tvångslicenserna påverkat tillgången till läkemedel. Detta eftersom de u-länderna inte 

dokumenterat eller tillgängliggjort någon vidare information om deras användning av 

tvångslicenser.  

 

Utifrån rapporten går det dock att utläsa att enbart användningen av tvångslicenser inte 

ensamt kan ge u-länderna effektiv tillgång till läkemedel vilket också är en 

argumentationslinje som förts i doktrinen. Även om u-länderna får tillgång till läkemedel med 

hjälp av tvångslicenser kan exempelvis bristande infrastruktur leda till att människor undviker 

att söka vård för att det är svårtillgängliga transportvägar till sjukhus. Bristande 

                                                
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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sjukvårdsresurser kan leda till att sjukvårdspersonal inte kan ge nödvändig information om 

läkemedlet. Det i sin tur riskerar att leda till felaktig användning av medicinen som i värsta 

fall kan skapa resistens mot befintliga HIV/AIDS-mediciner och på så sätt motverka effektiv 

tillgång till läkemedel.129 

 

Vidare har det anförts att exempelvis socialt stigma kring HIV och AIDS i vissa u-länder 

bidrar till att patienter inte kan få effektiv tillgång till läkemedel eftersom de undviker att testa 

sig eller söka behandling. 130 Politiska faktorer såsom krig och korruption i u-länderna 

påverkar också tillgången till läkemedel. Exempelvis genom att läkemedel inte kan 

distribueras till befolkningen samt att statligt avsatta medel som är tänkta att användas till 

inköp av mediciner inte används korrekt.131 Även Bristande kunskap och erfarenheter kan, 

vilket blev tydligt i Brasilien-fallet, leda till att det inte går att effektivt tillverka ett läkemedel 

trots en tvångslicens.  

 

5.4 Läkemedelsföretagens reaktion mot användningen av tvångslicenser    

Läkemedelsföretagens reaktioner mot u-ländernas användning av tvångslicenser har varit av 

central betydelse för hur u-länderna valt att använda tvångslicenssystemet. U-länderna har, 

vilket har redogjorts för under avsnitt 5.1, varit oroliga för att utsättas för repressalier om de 

utfärdar tvångslicenser istället för att försöka komma överens om frivilliga licenser med 

läkemedelsföretagen. U-ländernas användning av tvångslicenser har emellertid även skapat en 

oro hos läkemedelsföretagen. Detta eftersom företagen inte vill förlora kontrollen över sina 

patent samt över möjligheten att kunna bestämma ersättningen för användningen av deras 

skyddade produkter. Läkemedelsföretagen är därför intresserade av att komma överens om 

frivilliga licenser med u-länderna snarare än att sådana licenser utfärdas tvångsvis mot dem.132 

Läkemedelsföretagen har även på andra sätt försökt tillgängliggöra läkemedel för att undvika 

att en tvångslicens utfärdas, vilket redogörs för under detta avsnitt.  

 

                                                
129 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 90 och Sampat, Bhaven N, Academic 
Patents and Access to Medicines in Developing Countries, American Journal of Public Health, Vol. 99.1, 2009, 
s. 9-17. 
130 Jfr The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, People living with HIV, tillgänglig på: 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/01_PeoplelivingwithHIV.pdf (2017-09-15).  
131 Jfr Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., i not 129 a.st och Benoliel, Daniel., Chirwa, Timothy John., The 
impact of pharmaceutical patents on health expenditures in least developed countries, tillgänglig på: 
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Faculty/BenOliel/Publications/BenolielChirwa.pdf (2017-09-15). 
132 Jfr De Werra, Jacques, Research handbook on intellectual property licensing, Edward Elgar Publishing Ltd, 
2013, s. 227-237. 
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Flera läkemedelsföretag har börjat använda sig av prisdifferentiering. Det betyder att 

företagen tillämpar olika prissättningar för olika marknader med hänsyn till vad ett specifikt 

land eller en viss region kan betala utifrån landet eller regionens ekonomiska situation. Med 

hjälp av prisdifferentiering kan läkemedelsföretagen täcka sina kostnader genom att ta ut ett 

högre pris på läkemedel från i-länderna och därefter sänka priset på läkemedel som säljs till u-

länderna. Det bidrar till att u-länderna kan få en ökad tillgång till läkemedel.133   

 

Förutom att använda sig av prisdifferentiering har vissa läkemedelsföretag börjat använda sig 

av Socially Responsible Licencing. Socially Responsible Licencing är ett koncept som innebär 

att läkemedelsföretagen beviljar u-länderna frivilliga licenser vars villkor är utformade med 

särskild hänsyn till u-ländernas ekonomiska samt sociala situation. De licenser som företagen 

beviljar är tänkta att användas för att öka tillgång till läkemedel genom överföring av bland 

annat know-how samt teknikkunskap till u-länderna, utöver rätten att få använda en 

patentskyddad produkt.134   

 

Socially Responsible Licinsing kan vara utformad på många olika sätt och exempelvis 

beviljas för användning inom endast ett u-land eller ett större geografiskt område. Vidare kan 

licensrättigheterna antingen ges till en part som exklusivt får använda rättigheterna knutna till 

produkten eller beviljas till en part som i sin tur får sublicensiera sina rättigheter till andra 

parter.135  

 

En del läkemedelsföretag har även donationsprogram varigenom en mängd läkemedel ges 

gratis till befolkningen i de u-länder som inte har råd att köpa medicinerna själva. 

Donationsprogrammen varierar och en del läkemedelsföretag delar ut läkemedel under en 

begränsad tid medan andra delar ut läkemedel tills det går att få kontroll över sjukdomen. 

Gratis donation av läkemedel kan förutom att öka tillgången till mediciner i u-länderna även 

ge läkemedelsföretagen ett godare anseende, vilket med en annan term brukar kallas för 

goodwill.136 Läkemedelsföretagen har i allt högre grad börjat ägna uppmärksamhet åt vilken 

                                                
133 Jfr Sushil, Vachani., Smith, N. Craig Smith., Socially responsible pricing: Lessons from the pricing of AIDS 
drugs in developing countries, Centre for marketing working paper, London Business School, No. 03-703b, 
2004, s. 3-15. 
134 Se De Werra, Jacques, Research handbook on intellectual property licensing, s. 227-239 och Busang, 
Rabogajane., Wolson, Rosemary., Socially responsible licensing guide for technology transfer offices: Adoption 
and implementation of socially responsible licensing practices, Medical Research Council, 2013, s. 3. 
135 Ibid. 
136 Se Levin, Marianne., Nilsson, Hanna., Läkemedel & immaterialrätt, s. 91. 
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goodwill de anses ha eftersom det kan påverka hur exempelvis konsumenter och investerare 

uppfattar ett företags varumärke. Det har bidragit till att fler läkemedelsföretag börjat ta ett 

större CSR-ansvar.137   

 

Läkemedelsföretagen vill troligtvis inte framstå som att det enda viktiga för dem är vinster 

utan att de även ser nytta av att ge tillbaka till samhället. Bland annat eftersom det instiftats 

institut såsom Access to Medicine Foundation som rankar läkemedelsföretag utifrån deras 

ansträngningar att öka tillgången till medicin i u-länderna och sedan publicerar information 

om företagens prestationer på nätet138. Med hjälp av Access to Medicine Foundation kan 

konsumenter snabbt och enkelt se vilket CSR-ansvar som läkemedelsföretagen tar. Det kan 

tänkas vara ytterligare en anledning till att läkemedelsföretagen i högre grad blivit villiga att 

öka u-ländernas tillgång till läkemedel.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Se Droppert, Hayley., Bennett, Sara., Corporate social responsibility in global health: an exploratory study of 
multinational pharmaceutical firms, Globalization and health, Vol 11.1, 2015, s. 1-8. 
138 Se Access to Medicine Foundation, Access to medicine index 2016, tillgänglig på: 
https://accesstomedicinefoundation.org/media/atmf/Access-to-Medicine-Index-2016.pdf (2017-09-19). 



 51 

6. Analys 

6.1 Avslutande tankar om TRIPS-avtalets tvångslicenssystem, u-länderna och 

läkemedelsföretagen 

TRIPS-avtalet lämnar utrymme till medlemsstaterna att under vissa förutsättningar få besluta 

om undantag till den exklusiva rätten som ett patent innebär. I denna framställning har det 

påvisats att det utrymme som lämnats kan användas av u-länderna för att bekämpa HIV och 

AIDS genom att medlemsstaterna fått möjlighet att utfärda tvångslicenser för att få tillgång 

till patentskyddat läkemedel. Problemet har varit att det visade sig vara mer av en teoretisk än 

praktisk möjlighet för en del u-länder att använda sig av TRIPS-avtalets givna utrymme. 

 

Det har varit omöjligt, för de u-länder som saknar produktionskapacitet, att använda artikel 31 

i TRIPS-avtalet på grund av bestämmelsens utformning. Länder som saknar egen 

produktionskapacitet har varit förhindrade från att själva kunna tillverka och därigenom få 

tillgång till patentskyddat läkemedel. Detta eftersom artikel 31 (f) i TRIPS-avtalet stadgar att 

en tvångslicens endast får användas för att tillfredsställa den inhemska marknadens behov. 

Bestämmelsens utformning har även utgjort ett hinder för de i-länder, som har 

produktionskapacitet och vilja att tillverka läkemedel åt ett annat land, från att kunna bistå u-

länderna med läkemedel. Detta eftersom kravet på att en tvångslicens huvudsakligen ska 

användas inom den inhemska marknaden inte skulle anses vara uppfyllt om i-länderna 

exporterade läkemedel till de behövande u-länderna.  
 

Enligt min mening har u-ländernas möjligheter att använda TRIPS-avtalets 

tvångslicensbestämmelse för att få tillgång till patentskyddat läkemedel emellertid förbättrats 

sedan antagandet av Doha-deklarationen samt Implementeringsbeslutet.  

 

Antagandet av Doha-deklarationen har bidragit till att klargöra och bekräfta u-ländernas rätt 

att utfärda tvångslicens av folkhälsoskäl. Deklarationen legitimerar att en tvångslicens får 

används av ett u-land vars stora delar av befolkning är insjukna i HIV och/eller AIDS för att 

få tillgång till patentskyddat läkemedel. Implementeringsbeslutet i sin tur har möjliggjort för 

u-länder som saknar egen produktionskapacitet att kunna ta hjälp av ett annat land med 

förmåga att producera och förse u-länderna med behövda läkemedel genom en tvångslicens 

för export. Det har bidragit till att alla u-länder och inte endast de med egen 
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produktionskapacitet, till skillnad från innan, fått en reell möjlighet att använda TRIPS-avtalet 

tvångslicenssystem för att få tillgång till patentskyddat läkemedel.   

 

Det är emellertid endast de länder som valt att anta Implementeringsbeslutet, och som infört 

bestämmelserna i sina nationella lagar, som haft möjligheten att använda sig av tvångslicenser 

för export. Detta kommer dock att ändras i och med årsskiftet eftersom WTO-länderna antagit 

Protokollet om ändring av TRIPS-avtalet som stadgar att bestämmelserna i 

Implementeringsbeslutet varaktigt ska införlivas i TRIPS-avtalet. Det kommer således bli 

obligatoriska för alla WTO-länder att införa bestämmelserna i Implementeringsbeslutet. 

 

Trots att denna uppsats påvisat att u-ländernas möjligheter att använda tvångslicenser 

förbättrats i och med Doha-deklarationen och Implementeringsbeslutet, har det också 

framkommit att u-länderna trots allt inte använts sig av tvångslicenser i någon högre 

utsträckning. Endast Rwanda, med hjälp från Kanada, har hittills utfärdat en tvångslicens i 

enlighet med Implementeringsbeslutet för att få tillgång till patentskyddat läkemedel. Det 

faktum att inte fler länder använt sig av en tvångslicens för export gör att det blir svårt att dra 

en generell slutsats om hur u-ländernas användning av tvångslicenser påverkat deras 

möjligheter att få tillgång till läkemedel. Det är även svårt att utifrån erfarenheterna från de u-

länder, såsom Zimbabwe och Zambia, som använt sig av tvångslicenser för inhemsk 

användning dra någon slutsats om hur användningen av tvångslicenser påverkat tillgången till 

läkemedel. Detta eftersom ingen av länderna har offentliggjort någon vidare information 

gällande deras användning av de tvångslicenser som de utfärdat.  

    

Även om det inte går att dra några generella slutsatser om hur tvångslicenser påverkat u-

ländernas tillgång till läkemedel går det dock att, utifrån TRIPS-rådets rapport och doktrinen, 

utläsa att det finns vissa faktorer som tycks påverka och förhindra u-länderna från att effektivt 

använda TRIPS-avtalets tvångslicenssystem. En avhållande faktor har exempelvis visat sig 

vara att en del länder som vill använda en tvångslicens är oroliga för att utsättas för politiska 

påtryckningar i form av handelssanktioner. Det tycks var fallet för Zimbabwe och Zambia, 

eftersom det diskuterades vara anledningen till varför länderna inte offentliggjorde 

information om sin användning av tvångslicenser.  

 

Det visar att även efter antagandet av Doha-deklarationen verkar det fortfarande finnas en 

orolighet hos u-länderna över vilka effekter det kan få för deras länder om de väljer att 



 53 

använda sig av en tvångslicens för att få tillgång till patentskyddat läkemedel. Detta trots att 

Doha-deklarationen antogs just i syfte att klargöra att patentskyddet för läkemedel inte ska stå 

i vägen för de u-länder som behöver vidta åtgärder för att skydda folkhälsan och främja 

tillgången till läkemedel.  

 

Mot bakgrund av det som framkommit om u-ländernas oro för att använda systemet bör WTO 

överväga huruvida det kan behövas en bestämmelse som klargör att repressalier, såsom 

handelssanktioner, mot de länder som vill använda sig av tvångslicenser för att få tillgång till 

läkemedel inte ska vara tillåtet. Detta för att u-länderna mer effektivt ska få möjlighet att 

använda sig av TRIPS-avtalets tvångslicenssystem. Om en sådan bestämmelse antas kan 

läkemedelsföretagen å andra sidan behöva få en garanti om att u-länderna inte ska tillåtas 

använda hot om utfärdande av tvångslicenser som ett medel för att pressa ner 

läkemedelspriser, såsom skedde i Brasilien-fallet. Detta eftersom det troligtvis är rädslan för 

att förlora kontrollen över sina patenterade läkemedel som får läkemedelsföretagen att ställa 

krav på i-länderna att genomföra handelsåtgärder mot u-länderna som utfärdar tvångslicenser. 

  

Även om det skulle förtydligas att politiska påtryckningar i form av handelssanktioner inte får 

förekomma mot någon part som vill använda sig av tvångslicenssystemet, finns det andra 

faktorer som förhindrar u-länderna från att effektivt använda tvångslicenser. Både TRIPS-

rådets rapport och doktrinen har lyft att bland annat bristande teknisk kunskap, dålig 

infrastruktur, krig och/eller korruption också är faktorer som påverkar hur effektivt u-länder 

kan använda det patentskyddade läkemedel som de med hjälp av en tvångslicens får åtkomst 

till.   

 

Det sagda visar enligt min mening att även om u-länderna har fått den legala rätten att 

tillverka ett läkemedel, med hjälp av en tvångslicens, innebär inte det att länderna också har 

den faktiska möjligheten att producera och framförallt använda läkemedel. Förutsättningarna 

för att kunna tillverka, använda och distribuera mediciner som tillverkas med hjälp av 

tvångslicenser måste finns i u-länderna för att befolkningen effektivt ska få tillgång till rätt 

läkemedel och behandling. Det faktum att många u-länder saknar grundläggande 

förutsättningar och resurser att inom sina länder använda läkemedel, exempelvis till följd av 

bristande sjukvårdsresurser, kan vara en anledning till varför tvångslicenser inte använts i 

någon högre grad.   
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Vidare kan det konstateras att även om det finns faktorer som försvårar u-ländernas 

användning av tvångslicenser och trots att många u-länder inte använt sig av tvångslicenser, 

verkar u-ländernas blotta möjlighet att kunna utfärda tvångslicenser ha påverkat 

läkemedelsföretagen i riktning mot att öka tillgången till läkemedel. Anledningen till detta är 

bland annat att läkemedelsföretagen inte vill riskera att förlorar rådigheten över sina patent till 

följd av att en tvångslicens utfärdas. Det har bidragit till att läkemedelsföretagen försökt öka 

tillgången till läkemedel på olika sätt, exempelvis genom att använda sig av prisdifferentiering 

och donationsprogram.   

 

Fler läkemedelsföretag har även i högre grad börjat bevilja frivilliga licenser, till följd av 

Socially Responsibility Licensing-konceptet, till u-länderna vilket enligt min mening är en 

positiv trend. Detta eftersom beviljandet av sådana licenser innebär att läkemedelsföretagen 

behåller möjligheten att själv utforma villkoren för användandet av deras patentskyddade 

läkemedel samtidigt som u-länderna får åtkomst till läkemedel utan att behöva utfärda någon 

tvångslicens. Det är en gynnande situation och lösning för båda parterna.  

 

Ur ett framåtblickande perspektiv kan det konstateras att det återstår att se vilken betydelse 

tvångslicenser kommer få när undantagsperioden från att behöva införa ett fullständigt 

patentskydd i u-länderna kommer till sin ända. Det faktum att alla WTO-länder måste införa 

patentlagar som är förenliga med TRIPS-avtalet när övergångsperioderna går ut kan leda till 

att det blir svårare att få tillgång till generiska versioner av läkemedel. Under sådana 

omständigheter kan tvångslicenser antas få en större betydelse i framtiden som ett medel för 

att tillgängliggöra patentskyddat läkemedel.   

 

Utifrån det handlingsmönster som WTO hittills har haft är det dock inte osannolikt att u-

länderna återigen vid utgången av övergångsperioderna får en förlängd tid på sig att införa 

patentskydd om u-länderna fortfarande bedöms sakna resurser och förutsättningar att införa 

ett effektivt immaterialrättssystem. Om en sådan situation uppkommer bör WTO överväga om 

det inte vore bättre att bevilja ett permanent undantag från att införa TRIPS-avtalets 

patentskyddsregler som får användas tills ett land upphör att klassificeras som ett u-land. 

Detta istället för att gång på gång förlänga implementeringsfristen eftersom ett sådant 

handlingsmönster riskerar att urholka TRIPS-avtalets trovärdighet och legitimitet. 
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Vidare kan det faktum att Implementeringsbeslutet vid årsskiftet blir en permanent del av 

TRIPS-avtalet antas öka användningen och betydelsen av tvångslicenser. Detta eftersom alla 

medlemsstater kommer ha en skyldighet att anpassa sina nationella lagar efter ändringen och 

därmed tillåta tvångslicenser för export av läkemedel. U-länderna kommer dock till en hög 

grad vara beroende av att i-länderna inför möjligheten att utfärda tvångslicens för export i sina 

nationella lagar för att TRIPS-avtalet ska få genomslag. Därutöver måste i-länderna vara 

villiga att tillverka läkemedel samt utfärda en tvångslicens för export åt u-länderna. Det 

kommer därför bli en avgörande uppgift för WTO att se till att alla dess medlemsstater 

implementerar bestämmelserna samt är villiga att samarbeta med varandra. Om WTO 

misslyckas med sin uppgift kan det få till följd att u-ländernas möjligheter att använda 

tvångslicenser, för att få tillgång till patentskyddat läkemedel, återigen endast blir teoretiska.

  

6.2 En sammanfattning av slutsatserna 

Sammanfattningsvis har denna framställning kommit fram till att TRIPS-avtalet lämnar 

utrymme till u-länderna att bekämpa HIV och AIDS genom att u-länderna fått möjlighet att 

utfärda tvångslicens för att få tillgång till patentskyddat läkemedel. Möjligheten för u-

länderna att använda detta utrymme har förbättras sedan antagandet av Doha-deklarationen 

samt i och med Implementeringsbeslutet. Detta eftersom även u-länderna utan 

tillverkningskapacitet, till skillnad från innan, fått möjlighet att använda sig av TRIPS-avtalets 

tvångslicenssystem. Trots förbättrade möjligheter att använda tvångslicenssystemet har inte 

många u-länder använt sig av tvångslicenser för export. Det bidrar till att det blir svårt att dra 

en generell slutsats om hur användningen av tvångslicenser påverkat u-ländernas möjligheter 

att få tillgång till patentskyddat läkemedel. Det är även svårt att dra någon slutsats om hur 

tvångslicenser påverkat tillgången till läkemedel utifrån erfarenheterna från de u-länder som 

använt sig av tvångslicenser för inhemsk användning. Detta eftersom de länderna inte har 

offentliggjort någon vidare information om de tvångslicenser som de utfärdat.  

 

Även om det inte går att dra några generella slutsatser om hur användningen av tvångslicenser 

påverkat tillgången till läkemedel kan det dock framhållas att det tycks finnas vissa politiska 

och sociala faktorer som försvårar u-ländernas möjligheter att effektivt använda 

tvångslicenssystemet. Dessa faktorer kan vara anledningen till varför u-länderna inte använt 

sig av tvångslicenser i någon högre utsträckning eller till att u-länderna inte velat 

offentliggöra information om sitt använde av tvångslicenser. Slutligen kan det konstateras att 
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u-ländernas blotta möjlighet att kunna utfärda tvångslicenser tycks ha påverkat 

läkemedelsföretagen i riktning mot att öka tillgången till läkemedel på olika sätt. Detta 

eftersom läkemedelsföretagen inte vill förlora kontrollen över sina patent till följd av att u-

länderna utfärdar tvångslicens. En positiv trend är att fler läkemedelsföretag börjat använda 

sig av Socially Responsibility Licensing-konceptet. Det har bidragit till att 

läkemedelsföretagen i högre grad beviljat frivilliga licenser till u-länderna som kan få tillgång 

till läkemedel utan att behöva utfärda tvångslicens. Samtidigt behåller läkemedelsföretagen 

kontrollen över sina patent. 
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