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1  Inledning 
 

Patentering av läkemedel är den rättsfråga som tydligast åskådliggör konflikten mellan 

immaterialrätt och mänskliga rättigheter. 1  Å ena sidan kan läkemedelspatent påstås dels 

belöna och motivera uppfinnare, dels stimulera ny teknik- och produktutveckling. Å andra 

sidan kan sådan patentering samtidigt kritiseras för att göra mediciner dyrare och mer 

svåråtkomliga.2 Att frågan på så sätt är uppbyggd av till synes motstående intressen gör att 

reglerna i dagsläget är föremål för en polariserad debatt.3 Problemet har koncist benämnts ”liv 

kontra vinst”.4  

Kritiker tycks huvudsakligen mena att reglernas utformning i grunden styrs av 

läkemedelsföretagens vinstintressen. Övrigas behov behandlas med andra ord som 

sekundära. 5  Det menas att läkemedelspatentering ytterst resulterar i en försämring av 

nödställdas tillgång till livsnödvändig medicin. Föregående sägs ske genom att prisökningar i 

praktiken minskar ekonomiskt utsattas möjlighet att införskaffa den hjälp de behöver.6 Att på 

så sätt neka människor potentiellt livsviktiga läkemedel är enligt doktrin oförenligt med alla 

former av moral.7 I förhållande till patenreglernas bakomliggande motiv framstår situationen 

som högst problematisk.  

I grunden har filosofen John Lockes naturrättsliga idéer angetts som ett av de huvudsakliga 

motiven till rättfärdigandet av immateriella ensamrätter. Historiskt sett har dessa idéer också 

influerat reglernas utveckling och framväxt. 8  Enligt Lockes teori om egendom ägs 

ursprungligen jordens alla resurser gemensamt av mänskligheten som helhet. 9  Privat 

egendomsrätt kan emellertid uppkomma genom att avlägsna resurserna från dess naturliga 

tillstånd och blanda dem med eget arbete.10 Föregående är dock samtidigt begränsat av vissa 

angivna förbehåll, vilka huvudsakligen inskränker den privata egendomsrätten i förhållande 

till andras resursbehov. För det första måste det enligt Locke finnas kvar tillräckligt mycket 

 
1 Helfer och Austin, 2011, s. 90. Att patent klassificeras som en immateriell rättighet framgår av exempelvis 

SOU 2003:66, s. 67; Domeij, 2007, s. 13 och 22; samt Levin och Hellstadius, 2019, s. 24. 
2 SOU 2008:20, s. 129–131; samt Gold m.fl., 2009, s. 1. 
3 Se Bailey, 2001, s. 194–195; se Harrelson, 2001, s. 175; se Watson, 2009, s. 143–145; samt se Epstein och 

Kieff, 2011, s. 71–72. 
4 Aginam, 2005, s. 903. 
5 Jfr Merges, 2011, s. 270–271; samt jfr Cullet, 2003, s. 139–142 och 160.  
6 Jfr Hestermeyer, 2007, s. 18 och 137; jfr Sellin, 2015, s. 446 ; samt jfr Gold m.fl., 2009, s. 1.  

7 Helfer och Austin, 2011, s. 90; samt se Pogge, 2008, s. 73–80. 
8 Jfr Nyberg, 1999, s. 8; jfr Crowne, 2011, s. 756; jfr Mossoff, 2001, s. 1255–1322; jfr Mossoff, 2015 (sidor 

anges inte); jfr dock nedan i avsnitt 1.5.1. 
9 Locke, Second Treatise, § 25, Laslett, 1988, s. 285–286. 
10 Locke, Second Treatise, §§ 27–29, Laslett, 1988, s. 287–289. 
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av det gemensamt ägda till övriga människor.11 För det andra har individer inte rätt till större 

del av det allmänna än vad dessa har möjlighet att faktiskt använda.12 För det tredje och sista 

ska ensamrätt till egendom också begränsas av andra människors nöd. Personer i desperat 

behov har alltså enligt Locke rätt till resurser som de behöver för att överleva. Rätten omfattar 

även sådant som redan ägs av andra.13 

Utifrån ovan beskrivning är det tydligt att Lockes teori uppställer begränsningar avseende 

utsträckningen av privata egendomsrätter. Ensamrätter kan visserligen tillåtas men teorin 

tycks innebära att deras utformning i grunden ska styras av andras behov. Jämfört med den 

hänvisade kritiken mot läkemedelspatentering ger föregående upphov till ett underliggande 

rättsproblem. Det verkar vara diskuterbart huruvida reglerna verkligen är förenliga med de 

bakomliggande motiven. 

Såsom har visats aktualiserar läkemedelspatentering vissa problematiska etiska och 

rättsliga överväganden. Med utgångspunkt i ovanstående är det således av intresse att 

analysera om reglerna om patent på läkemedel är förenliga med Lockes nämnda teori. 

Besvarandet av en sådan fråga förutsätter enligt min mening att regler utöver enbart den 

grundläggande lagstiftningen analyseras. Med andra ord bör regler som kan påverka 

bedömningen också behandlas. Således kommer reglerna om patent på den andra medicinska 

indikationen samt tvångslicensreglerna också att vara föremål för uppsatsens analys. 

Förstnämnda kan kritiseras för att ge upphov till fenomenet evergreening, vilket 

övergripande avser artificiell förlängning av skyddstiden för patenterade läkemedel. 14  I 

förhållande till Lockes beskrivna förbehåll är det tänkbart att sådana regler därmed kan orsaka 

problem. Gällande tvångslicensreglerna har det i svensk doktrin angetts att lagstiftningen 

utgör en passande avvägning mellan ensamrätter och behovet av läkemedel.15 Frågan blir 

dock vad sådana regler faktiskt innebär. 

Mot bakgrund av det som har framförts blir följande det huvudsakliga problemet som 

måste uppklaras: Är de svenska reglerna om patent på läkemedel verkligen förenliga med de 

bakomliggande motiven?  

 

 

       

 
11 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288. 
12 Locke, Second Treatise, §§ 31 och 33–34, Laslett, 1988, s. 290–291. 
13 Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. 
14 Bruncevic och Käll, 2016, s. 92; se Beall m.fl., 2016, s. 1; samt jfr Feldman, 2018, s. 590. För vidare 

förklaring se kapitel 3. 
15 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273. 
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1.1 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna uppsats är att analysera om patentlagens (1967:837) (PL) regler om patent 

på läkemedel är förenliga med John Lockes teori om egendom. En sådan analys kräver att det 

också genomförs en utredning av PL:s regler och innebörden av John Lockes teori. 

Utredningen av reglerna avser de grundläggande reglerna, reglerna om patent på den andra 

eller senare medicinska indikationen samt reglerna om tvångslicenser. Med grundläggande 

menas regler gällande ensamrätten, tidsgränsen, patentformerna, patenterbarhetsvillkoren, 

samt experimentundantaget. Gällande tvångslicensreglerna kommer dock inte 46 a § PL att 

utredas eller analyseras. Paragrafen anger tvångslicensregler avseende växtförädling och är 

därför inte relevant i förhållande till uppsatsens ämnesområde. 

   

1.2 Definition av läkemedel 

Eftersom läkemedel är av central betydelse för förståelsen av denna uppsats avser detta avsnitt 

att förtydliga och klargöra begreppets närmare innebörd. Därutöver måste även innebörden av 

så kallade generiska läkemedel utredas.  

 

1.2.1 Läkemedel 

Läkemedel (farmaka16) är i grunden olika former av kemiska föreningar som har terapeutisk17 

eller profylaktisk 18  verkan på människor och djur. 19  I det moderna samhället sker 

framställningen av läkemedel i regel genom kemisk syntetisering. Historiskt sett härstammar 

dock vissa ursprungligen från biologiska källor.20   

I 2 kap. 1 § läkemedelslagen (LäL21) (2015:315) anges två definitioner av vad som utgör 

läkemedel. Enligt den första definitionen är läkemedel varje substans eller kombination av 

substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller 

behandla sjukdom hos människor eller djur. Enligt den andra definitionen är läkemedel varje 

substans eller kombination av substanser som kan användas på eller tillföras människor eller 

 
16 Pluralis av farmakon som innebär läkemedel, [https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=farmakon] 

2020-04-19. 
17 Synonymt med terapi som innebär behandling av sjukdomar eller skador (via exempelvis läkemedel), 

[www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=T#syn1371] 2020-04-19.   
18 Synonymt med profylax som innebär behandling i förebyggande syfte, 

[www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=P#syn169] 2020-04-19. 
19 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273; Bruncevic och Käll, 2016, s. 91; samt jfr Domeij, 2000, s. 9. Enligt 

Domeij kan farmaceutiska uppfinningar definieras som uppfinningar som har en effekt på levande 

organismer i ett medicinskt syfte.   
20 Walsh, 2003, s. 1. 
21  Förkortningen förekommer i förkortningslistan i Levin och Nilsson, 2008, s. 15. Förkortningen avser 

egentligen den tidigare läkemedelslagen men förefaller enligt min mening även vara en passande benämning 

för den nya lagen.    
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djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom 

farmakologisk22, immunologisk23 eller metabolisk24 verkan eller för att ställa diagnos. 

 

1.2.2 Generiska läkemedel 

I 2 kap. 1 § LäL stadgas att generiskt läkemedel avser läkemedel som har samma kvalitativa 

och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser25 och samma läkemedelsform 

som ett referensläkemedel 26  och vars bioekvivalens 27  med detta referensläkemedel har 

påvisats genom lämpliga biotillgänglighetsstudier.  

Förenklat uttryckt avser begreppet kopior av andra läkemedel.28 Ett generiskt läkemedel 

har både samma beredningsform och innehåller samma mängd aktiv substans som ett sedan 

tidigare godkänt läkemedel.29 Den praktiska innebörden är att om ett läkemedel klassificeras 

som generiskt fanns dess biologiskt aktiva substans redan på marknaden vid läkemedlets 

introduktionstidpunkt.30 

 

1.3 Metod och material 

I detta avsnitt ges en närmare förklaring av de metoder och källor som har använts vid 

skrivandet av denna uppsats. Som framgår av innehållsförteckningen kommer Lockes teori att 

behandlas separat från reglerna om patent på läkemedel. Uppdelningen har huvudsakligen 

genomförts på grund av de grundläggande skillnaderna mellan de båda ämnena. Utredning av 

patentreglerna innefattar i grunden ett fastställande av gällande rätt, vilket sker genom att 

studera lag, förarbeten, praxis och doktrin. Material som är relevant i förhållande till 

föregående är dock inte nödvändigtvis passande för att utreda ett visst filosofiskt 

 
22 Farmakologi är läran om läkemedel och beskriver dess egenskaper, verkningsmekanismer och effekter, 

[www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=F] 2020-04-19. 
23 Immunologi är läran om immunförsvarets uppbyggnad och funktion, 

[www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=I] 2020-04-19. 
24 Metabolism betyder ämnesomsättning och metabolisk är ett sammanhängande ord till det, 

[www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=M] 2019-09-19; samt 

[https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/metabolisk] 2020-04-19. 
25 I samma lagrum anges också att begreppet aktiva substanser avser varje substans eller blandning av substanser 

som är avsedd att användas i tillverkningen av ett läkemedel och som, när den används för det ändamålet, blir 

en aktiv beståndsdel i läkemedlet vilket är avsett att antingen ha en farmakologisk, immunologisk eller 

metabolisk verkan som syftar till att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner, eller 

användas för att ställa en diagnos. 
26  Originalläkemedel avser det första godkända läkemedlet som innehåller en viss aktiv substans, vilket i 

patenträttsliga sammanhang brukar benämnas referensläkemedel, SOU 2008:20, s. 362. 
27 För att läkemedel ska kunna bedömas vara bioekvivalenta får skillnaderna mellan dem, i förhållande till den 

mängd aktiv substans som når den avsedda platsen för läkemedlets effekt och tiden detta tar, inte vara större 

än att det saknar betydelse för den kliniska effekten, SOU 1998:28, s. 281. 
28 Prop. 2005/06:70, s. 85. 
29 SOU 1998:28, s. 281. 
30 Domeij, 1998, s. 8. 
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förhållningssätt. För att öka tydligheten är en uppdelning således det mest passande 

tillvägagångssättet.31   

Beträffande uppsatsens urval av metoder finns samtidigt vissa likheter mellan utredningen 

av Lockes teori och patentreglerna.32 I början av uppsatsskrivandet krävde båda ämnena att 

det först genomfördes en identifiering av relevant och tillförlitligt material. Identifieringen 

utfördes huvudsakligen genom egna undersökningar, men kompletterades också med källor 

funna via hänvisningar i det påträffade materialet.33 Efter att relevanta källor identifierades 

strukturerades de utifrån en inbördes hierarki för att bestämma deras rättskällevärde i 

förhållande till varandra.34 Hierarkin upprättades genom att först fastställa en huvudsaklig 

primärkälla som utgångspunkt för utredningen. 35  Förklarande och exemplifierande 

sekundärkällor undersöktes sedan för att korrekt kunna återge det som avsågs att beskrivas.36  

Genomgående för ovan metod är att innehållet i det tillämpliga materialet studerades, 

tolkades och analyserades. Studien utfördes genom att först översiktligt undersöka de aktuella 

källorna i deras helhet. Avsikten var att få en övergripande uppfattning om innehållets 

relevans för skrivprocessen. Närmare granskning genomfördes sedan avseende de specifika 

delar som bedömdes vara av betydelse för att uppfylla uppsatsens angivna syfte.37 Beträffande 

tolkningen av materialet är majoriteten av de hänvisade källorna författade på antingen 

svenska eller engelska.38 Tolkningen av svenskan har generellt sett inte varit problematisk och 

har därför inte krävt särskilda åtgärder. Oklarheter beträffande det engelska materialet har 

överlag varit möjliga att utreda genom egen språkförståelse.39 För att säkerställa kvaliteten har 

dock även lexikon använts.40 Avseende metoden för att analysera materialet har denna primärt 

 
31 Avsnittets avslutande del kommer att behandla metod och material i förhållande till specifikt analysen av 

patentreglernas förenlighet med Lockes teori.  
32 Notera att dessa likheter endast översiktligt behandlas i detta avsnitt. Vidare beskrivning sker i de efterföljande 

avsnitten nedan. Anledningen till detta är att de båda ämnena har utretts utifrån en övergripande liknande 

metod, men i respektive fall finns vissa skillnader som kräver vidare förklaring.    
33 Beroende på det aktuella ämnet finns vissa grundläggande skillnader avseende hur identifieringen av relevanta 

källor har genomförts. Vidare förklaring sker i efterföljande avsnitt.  
34 Beträffande Lockes teori avses med detta begrepp korrekt återgivning av teorins innebörd.    
35 Gällande utredningen av läkemedelspatentreglerna har uppsatsen övergripande utgått från den traditionella 

rättskällehierarkin i form av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Vid studien av Locke behandlas Two 

Treatises of Government som den huvudsakliga källan eftersom verket ger uttryck för hans nämnda teori. 
36  Som kommer att framgå av efterföljande avsnitt har dock sekundärkällor tillmätts mindre betydelse vid 

beskrivningen av Lockes teori, än vid utredningen av läkemedelspatentreglerna.     
37 Den angivna svenska immaterialrättsliga litteraturen exemplifierar tydligast detta. I citerade verk från Levin 

och Hellstadius samt Bernitz m.fl. behandlas ämnesområden utöver patenträtt. Delar som inte är relevanta i 

förhållande till utredning av läkemedelspatent eller Locke har således inte närmare studerats.   
38 Undantag behandlas i efterföljande avsnitt. 
39  Det material som har vållat störst problem i detta hänseende är Lockes nämnda verk Two Treatises of 

Government. 
40 Med detta avses Nationalencyklopedins (NE) stora engelska ordbok. 
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utgått från de angivna ordalydelserna. Det bakomliggande syftet med formuleringarna samt 

deras kontext har samtidigt även beaktats.41    

Vidare kan det även nämnas andra likheter mellan utredningen av reglernas om patent på 

läkemedel och Lockes teori. Den första likheten är att vissa källor förekommer vid upprepade 

tillfällen i fotnoterna. Om källor används på sådant sätt betraktas materialet vara av avgörande 

betydelse i förhållande till att uppfylla uppsatsens angivna syfte.42 Den andra likheten är att de 

tillämpliga källorna inte alltid är fullkomligt samstämmiga. Om en viss fråga orsakar sådan 

oenighet utreds de olika argumenten och egna slutsatser tillhandahålls. 

Avslutningsvis bör också metod och material förklaras i förhållande till avsnitt 1.2. 

Angående metod tillämpades övergripande ett liknande tillvägagångssätt som beskrevs 

tidigare. Primärkällan bedömdes vara tillämplig lagstiftning, det vill säga LäL.43 För att kunna 

tillhandahålla en utförlig förklaring av läkemedelsbegreppet krävdes dock komplettering av 

vissa utomrättsliga källor. Källorna användes enbart för att studera innebörden av vissa oklara 

begrepp. I detta hänseende bör särskilt Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 44  samt 

Nationalencyklopedin 45  omnämnas. Därutöver studerades och tolkades även Walshs 

Biopharmaceuticals: Biochemistry and Biotechnology. 

  

1.3.1 Utredningen av John Lockes teori 

Som nämndes i föregående avsnitt har Lockes Two Treatises of Government utgjort det 

huvudsakliga materialet för att utreda hans teori. Studien har skett genom Lasletts bok med 

samma namn, vilken är allmänt erkänd som ett av de klassiska verken i modern tid.46 En 

direkt följd av föregående är att informationen som anges angående Lockes teori understöds 

av enbart en källa. Det är tänkbart att ett sådant val i viss mån kan tyckas indikera ett 

misslyckande av materialidentifiering. I denna situation är det dock enligt min mening det 

 
41 Detta har varit särskilt behövligt i förhållande till behandlingen av Lockes teori.    
42 Ett tydligt exempel på detta är Levin och Hellstadius, 2019. Anledningen till att denna specifika källa citeras 

vid upprepade tillfällen är att den anger hur patentreglerna ska förstås i förhållande till patentering av 

specifikt läkemedel.  
43 Tidigare nämndes att denna förkortning härstammar från Levin och Nilsson, 2008. Det ska noteras att verket 

är en sammanställning av de uppsatser som skrevs under kursen Experimentell immaterialrätt (10 poäng) vid 

Juridicum Stockholms universitet hösten 2006. Hänvisningen har dock endast skett för att visa 

ursprungskällan till nämnda förkortning; vilket är den inledande förkortningslistan. Hänvisning har således 

inte skett till individuella studenters uppsatser.   
44 Det vill säga [www.fass.se]. 
45 Det vill säga [www.ne.se]. 
46 [https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/politics-international-relations/texts-political-

thought/locke-two-treatises-government?format=PB&isbn=9780521357302] 2020-04-19. Lasletts bok 

används även i exempelvis Merges, 2011. Notera att sättet att hänvisa till Lockes verk, det vill säga 

hänvisning till både Locke och Laslett, utgår från Merges, 2011, s. 318. Hänvisningssättet har använts i 

denna uppsats eftersom det enligt min mening tydligt åskådliggör dels vilken paragraf i Lockes verk som 

avses, dels tillhörande sida i Lasletts bok.   



10 

 

mest passande tillvägagångssättet. Påståendet härstammar från att teorin i grunden kommer 

till uttryck i nämnda verk, vilket medför att annat material endast utgör sekundärkällor.47 

Som framgår av utredningen i avsnitt 1.5 förekommer ändå vissa hänvisningar till andra 

källor än ovan nämnda. Om en sådan hänvisning har skett finns huvudsakligen tre 

bakomliggande orsaker. För det första har vissa källor angetts som stöd till grundläggande 

historiska fakta angående Locke. I detta hänseende kan särskilt Lesaffers European Legal 

History: A Cultural and Political Perspective nämnas. De använda källorna har överlag varit 

behjälpliga eftersom de medför att läsaren presenteras med koncis och lättförståelig 

information innan den mer teoretiska delen inleds.  

Den andra orsaken till att källor utöver Two Treatises of Government har angetts är att de 

har utgjort stöd för tolkningen av Lockes teori. I detta hänseende har i synnerhet Merges 

Justifying Intellectual Property bedömts vara passande. Enligt min mening är författarens 

slutsatser både välstrukturerade och logiskt formulerade. Det sker genomgående tydliga 

hänvisningar till källmaterialet, vilka motiverar framförda påståenden. Argumentationen 

tenderar att beakta inte enbart Lockes ordval i strikt bemärkelse, utan även formuleringarnas 

kontext och syfte. Det sistnämnda är också anledningen till att mina egna slutsatser är mer 

samstämmiga med Merges resonemang än med andra författares.48 Tolkningarna som anges i 

Nozicks Anarchy, State, and Utopia och Waldrons Enough and as Good Left for Others samt 

Two Worries About Mixing One's Labour tycks enligt min mening vara utformade utan att 

nämnvärt beakta varför Locke har angett en viss paragraf. Verken av de två författarna har 

dock ändå studerats för att åskådliggöra att den exakta innebörden av Lockes formuleringar 

inte är uppenbar. Återgivningen av hans teori kan med andra ord variera beroende på den 

enskilda läsarens personliga tolkning. 

Den sista orsaken till att källor utöver Two Treatises of Government förekommer är att 

vissa problem angående Lockes teori krävde klargörande innan utredning kunde ske. Som 

framgår av avsnitt 1.5.1 härstammar problemen i grunden från angivandet av Locke som ett 

motiv till rättfärdigandet av immateriella ensamrätter. Passande material för att klargöra en 

sådan fråga har bedömts vara källor som behandlar Locke i en immaterialrättshistorik kontext. 

I detta hänseende har särskilt Mossoffs Rethinking the Development of Patents: An 

 
47 Egendomsteorin anges huvudsakligen under ”Chap. V. Of PROPERTY”, Locke, Second Treatise, kap. 5 

(startar vid Laslett, 1988, s. 285).  
48 Dock ska nämnas att påståenden i Simmonds Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights och 

Tullys A discourse on property: John Locke and his adversaries överlag också överensstämmer med mina 

egna slutsatser. Anledningen till att specifikt Merges omnämns i ovan löptext är att det har skett fler 

hänvisningar till hans verk. Detta härstammar i grunden från att hans argumentation tenderar enligt min 

mening att vara både tydligare och mer välstrukturerad än övriga författares. 
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Intellectual History, 1550–1800 samt Why Intellectual Property Rights? A Lockean 

Justification varit behjälpliga. I det förstnämnda verket undersöks och utreds patenträttens 

historiska bakgrund och utveckling. Författaren redovisar upptäckter som tycks indikera att 

Locke åtminstone i viss mån har influerat utvecklingen.49 För att exemplifiera föregående gör 

denna uppsats direkthänvisning till ett engelskt rättsfall från 1803 som omnämns i Mossoffs 

utredning. 50  Att äldre utländsk praxis har studerats härstammar från att rättsfallen utgör 

primärkällorna till den aktuella informationen. En korrekt utredning har med andra ord krävt 

ett sådant tillvägagångssätt.51  

För att kunna lösa problemet med Lockes eventuella påverkan på patenträttens utveckling 

har ovanstående också kompletterats med annat material. Kompletteringen har skett genom 

studie av doktrin som å ena sidan stödjer Lockes influens, å andra sidan motsäger den.52 

Bland motståndet kan i synnerhet Hestermeyers Human Rights and the WTO: The Case of 

Patents and Access to Medicines nämnas. Verket är inte utformat för att specifikt utreda 

huruvida Locke har influerat framväxten, men författaren behandlar ändå frågan. Av den 

orsaken fokuserade studien på de delar som var relevanta i förhållande till sambandet mellan 

Locke och patenträtt.  

Gällande annan doktrin som åtminstone till viss del stödjer Lockes influens kan särskilt 

Crownes The Utilitarian Fruits Approach to Justifying Patentable Subject Matter och 

Nybergs Patenträttsliga bedömningsgrunder – särskilt om fackmannen nämnas. I likhet med 

det som framfördes om Hestermeyer är Lockes påverkan på patenträtt inte det huvudsakliga 

ämnet i Nybergs verk. Studien av verket har således fokuserat på de delar som specifikt anger 

information om frågan. I Crownes artikel behandlas å andra sidan rättsfilosofins påverkan på 

patentutvecklingen mer ingående. Av den orsaken har verket studerats i dess helhet.                

Sammanfattningsvis utgör doktrin huvuddelen av det använda materialet i förhållande till 

utredningen av Lockes teori. Därutöver har även viss kompletterande praxis studerats för att 

kunna uppklara potentiella grundläggande problem med ämnesvalet.   

 
49 För konkreta källhänvisningar angående detta se avsnitt 1.5.1 nedan.  
50 Med detta avses Huddart v. Grimshaw. Rättsfallet har dock studerats genom Davies, 1816. 
51 Notera att den praxis som hänvisas enbart har studerats för att utreda huruvida det kan påstås att Locke 

verkligen utgör ett motiv till utvecklingen av patenträtt. Rättsfallet har således inte studerats för att undersöka 

den praktiska tillämpningen av en viss lagbestämmelse. Som kommer att framgå av avsnitt 1.5.1 tycks 

resonemang i målet påminna om formuleringar som förekommer i Lockes teori. Vidare bör också relevansen 

av specifikt engelsk praxis kommenteras. Det tycks kunna påstås att framväxten av den moderna patenträtten 

till viss del beror på utveckling inom det engelska rättssystemet, jfr Bernitz m.fl., 2017, s. 157; samt jfr 

Schovsbo, 1998, s. 471–472. Notera att Schovsbos artikel är skriven på danska och utgör således ett undantag 

till det som tidigare framfördes angående att uppsatsens material är författat på antingen svenska eller 

engelska. Språket i artikeln har dock inte orsakat problem i förhållande till förståelsen.       
52 Vid identifieringsfasen av uppsatsskrivandet påträffades inget passande material av annat slag. Frågan om 

Lockes förhållande till patenträtt tycks primärt behandlas i doktrin.     
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Angående metoden för att utreda Lockes teori har generellt sett det tillvägagångssätt som 

beskrevs i metod och material använts. Inledningsvis genomfördes således dels en 

identifiering av relevant material, dels en strukturering utifrån en inbördes hierarki. 

Identifieringen utfördes huvudsakligen genom egna undersökningar via sökfunktionen på 

Umeå universitetsbiblioteks hemsida samt Google Scholar.53 Komplettering skedde därefter 

med källor funna via hänvisningar i det påträffade materialet. Överlag har innehållet i de 

tillämpliga källorna sedan studerats, tolkats, viktats och analyserats.  

Som nämndes tidigare har beaktande av syfte och kontext bedömts vara särskilt behövligt 

vid behandlingen av Lockes teori.54 Tillvägagångssättet har inte enbart tillämpats i samband 

med analysen, utan även under studien och tolkningen. Det är dock tänkbart att en sådan 

metod kan kritiseras för att leda till ett resultat som inte överensstämmer med de egentliga 

ordalydelserna. Appliceringen av egna slutsatser kan argumenteras medföra att återgivningen 

av teorin riskerar bli närmast godtycklig. Enligt min mening har metoden likväl varit både 

passande och behövlig under skrivprocessen.  

Den bakomliggande orsaken är i grunden den otydlighet som präglar språkbruket i Lockes 

Two Treatises of Government. 55  Uttryck som förefaller vara av avgörande betydelse för 

reglers innebörd saknar vanligen närmare förklaring. Ett av de tydligaste exemplen är enligt 

min mening frasen ”at least where there is enough, and as good left in common for others”.56 

Tydligt svar på hur en sådan tillräcklighetsbedömning ska genomföras eller förstås tycks ha 

utelämnats i verket. För att kunna utreda regelns innebörd har det med andra ord krävts 

beaktande av aspekter utöver enbart den exakta ordalydelsen. Det bör dock samtidigt 

poängteras att studien, tolkningen och analysen genomgående har utgått från de faktiska 

uttrycken. Utförda tolkningar och analyser härstammar således alltid från Lockes egna ord.       

Förutom ovanstående bör slutligen också en annan del av metoden för att utreda Lockes 

teori förklaras. Som beskrevs tidigare har Two Treatises of Government behandlats som 

primärkällan under skrivandet av denna uppsats. Inledningsvis i processen utgick således 

studier uteslutande från nämnda verk. Jämförelser med andra författares framställningar 

skedde endast efter att utredningen hade påbörjats. Det är dock tänkbart att ett sådant 

tillvägagångssätt kan kritiseras för att medföra risken att den egna uppfattningen inte 

 
53 Med detta avses [https://www.umu.se/bibliotek/] samt [https://scholar.google.com/]. 
54 Materialet som avses i denna bemärkelse är därmed främst Lockes Two Treatises of Government. Metoden 

som har använts i förhållande till nämnda sekundärkällor har i första hand utgått från verkens angivna 

ordalydelser. Anledningen till denna metodskillnad är att förståelse av övriga källor inte har varit ett problem 

under skrivprocessen.    
55 Frågan behandlas mer ingående vid utredningen av Lockes teori. 
56 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288. 
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överensstämmer med den allmänt accepterade versionen. 57  Metoden kan med andra ord 

resultera i att en bristande återgivning genomförs. Enligt min mening är emellertid 

utgångspunkten för sådan kritik inte direkt förenlig med det aktuella ämnesvalet. Som 

beskrevs ovan präglas språkbruket i Lockes verk av en genomgående otydlighet. En följd är 

därigenom att det svårligen kan hävdas finnas ett korrekt sätt att förstå det som anges. 

Otydligheten leder till att uttrycken blir föremål för tolkning och den exakta innebörden kan 

variera beroende på läsaren.58 

 

1.3.2 Utredningen av läkemedelspatentreglerna 

Såsom framgår av uppsatsens syfte har utredningen gällande reglerna om patent på läkemedel 

indelats i tre huvudsakliga områden. Lagstiftningens grundläggande bestämmelser, patent på 

den andra eller senare medicinska indikationen samt tvångslicens har således utretts i separata 

avsnitt. Korrekt återgivning av rättsläget gällande de olika ämnena har medfört skillnader 

avseende relevant metod och material. Inledningsvis finns emellertid vissa övergripande 

likheter som först bör behandlas. 

Som framfördes i avsnitt 1.3 innefattar ovan nämnda former av utredning ett fastställande 

av gällande rätt. Av den orsaken har det relevanta materialet bedömts vara traditionella 

rättskällor i form av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Beträffande metoden har överlag det 

tidigare beskrivna tillvägagångssättet tillämpats under skrivprocessen. Inledningsvis utfördes 

dels en identifiering av tillförlitligt och relevant material, dels en strukturering utifrån en 

inbördes hierarki. Generellt sett genomfördes identifieringen på samma vis som angavs 

tidigare. Vissa grundläggande skillnader kan dock poängteras.  

Angående Lockes teori skrevs i föregående avsnitt att universitetsbibliotekets sökfunktion 

samt Google Scholar användes under identifieringsfasen. För att utreda patentreglerna har 

dessa sökmotorer varit behjälpliga vid identifieringen av relevant doktrin. I förhållande till 

lag, förarbeten och praxis har dock andra tillvägagångssätt varit nödvändiga. I svensk rätt 

regleras patenträtt i allmänhet huvudsakligen utifrån det som stadgas i patentlagen (PL59). 

 
57 Det kan därutöver möjligen argumenteras att tillvägagångssättet är tidsineffektivt eftersom verket i Lasletts 

bok omfattar mer än 400 sidor. 
58  Notera dock samtidigt att denna uppsats återgivning av Lockes teori överlag överensstämmer med de 

sekundärkällor som hänvisas. Det som huvudsakligen avses med detta stycke är vilka av verkets paragrafer 

som hänvisas. Vid en jämförelse med exempelvis Merges omnämnda verk framkommer att fotnoterna i 

denna uppsats tenderar att inkludera ett större antal av Lockes paragrafer. Skillnaden härstammar från att 

Merges hänvisningssätt enligt min uppfattning är i viss mån otillräckligt. Baserat på min egen tolkning av 

Locke kan reglerna han anger vanligen hänföras till ett flertal olika paragrafer. Den fullständiga innebörden 

framkommer på så sätt endast genom att läsa dem tillsammans.        
59 PL förefaller vara det allmänt vedertagna sättet att förkorta patentlagen, SOU 2015:41, s. 339; Domeij, 2007, 

s. 12; Levin och Hellstadius, 2019, s. 20; samt Bernitz m.fl., 2017, s. 153. Notera dock att Bernitz m.fl. är 



14 

 

Därutöver finns även relevanta bestämmelser i patentkungörelsen (1967:838) (Pkg60). Av den 

orsaken har både PL och Pkg utgjort grunden för utredningen av reglerna om patent på 

läkemedel.   

Beträffande förarbeten har dessa identifierats genom egna undersökningar och 

hänvisningar i doktrin. Utvalda relevanta förarbeten har sedan studerats via 

Regeringskansliets hemsida.61 Genomgående för uppsatsens utredning är att praxis utgör en 

minoritet av det använda materialet. Detta beror på att syftet med utredningen inte är att 

redogöra för patentbestämmelsernas praktiska tillämpning. Uppsatsens syfte är i stället att på 

ett närmast teoretiskt vis analysera reglerna utifrån Lockes nämnda teori. I de undantagsfall 

hänvisning till praxis ändå sker beror detta på att en viktig princip härstammar från ett visst 

rättsfall. Målet har i en sådan situation identifierats genom studie av förarbeten och doktrin. 

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt har de tre huvudområdena i uppsatsens 

utredning medfört vissa skillnader angående metod och material. Oberoende av område har 

dock innehållet i de tillämpliga källorna studerats, tolkats, viktats och analyserats. 

Utredningens första del, de grundläggande patentreglerna, har generellt sett utgått från lag, 

förarbeten och doktrin. Tillämpliga lagbestämmelser har behandlats som den huvudsakliga 

primärkällan. Övrigt material har sedan använts som stöd för att bättre kunna förstå och 

fastställa gällande rätt. Gällande förarbeten har särskilt Nordisk utredningsserie (NU) 1963:6 

och Statens offentliga utredningar (SOU) 2006:70 samt SOU 2008:20 varit behjälpliga. De 

två sistnämnda behandlar övergripande patentsystemet i förhållande till patent inom det 

biotekniska 62  området för hälso- och sjukvården. Vid ett flertal tillfällen anges relevant 

information angående patent avseende läkemedel och kemiska föreningar. Hänvisningar till 

NU 1963:6 har bedömts vara motiverade eftersom materialet utgör förarbetena till PL och 

anger vägledning för hur lagbestämmelserna ska förstås.63 

 
inkonsekventa i och med att förkortningen ”PatL” anges i avsnittet ”Vissa förkortningar och akronymer”, 

medan ”PL” används i det senare kapitlet om patenträtten. Det ska vidare noteras att patentlagens namn 

ursprungligen angavs i uppsatsens syftesavsnitt. Namnet har angetts i detta avsnitt för att öka tydligheten för 

läsaren.         
60 Till skillnad från patentlagen tycks viss oenighet råda kring hur patentkungörelsen bör förkortas. Levin och 

Hellstadius, 2019, s. 20 använder förkortningen ”Pkg” medan Domeij, 2007, s. 12 och Bernitz m.fl., 2017, s. 

153 i stället anger ”PK”. Anledningen till att denna uppsats har valt att använda den förstnämnda 

förkortningen är att den variationen enligt min mening tydligare förmedlar vad exakt som avses.     
61 Det vill säga [https://www.regeringen.se/]. 
62 Detta är ett samlingsbegrepp för användning av molekylärbiologiska, cellbiologiska samt mikrobiologiska 

förfaranden och metoder avseende tekniska ändamål, SOU 2008:20, s. 20. 
63 Som framkommer av materialets namn är det en nordisk utredningsserie och behandlar således inte enbart 

svensk rätt. Användningen av NU 1963:6 ska dock inte tolkas som att denna uppsats har genomfört en 

komparativ studie mellan patenträtten i de nordiska länderna. Utredningen har enbart inneburit en studie av 

källans relevans i förhållande till svensk lagstiftning. En annan följd av det nordiska ursprunget är att norska 

och danska förekommer i källan. NU 1963:6 utgör således ett undantag till det som tidigare framfördes 
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Beträffande doktrin har i synnerhet Levin och Hellstadius Lärobok i immaterialrätt: 

Upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningsrätt – i Sverige, EU och internationellt 

varit tillämplig. Orsaken är att boken vid ett flertal tillfällen behandlar hur patentreglerna 

förhåller sig till specifikt läkemedelspatent, vilket har varit behjälpligt vid utredningen. 

Därutöver har också Domeijs Läkemedelspatent – patent på läkemedel i Europa ur ett 

rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv varit särskilt passande. Verket utgör 

författarens avhandling och redogör utförligt för reglerna kring läkemedelspatent. 

Anledningen till att fler hänvisningar ändå sker till förstnämnda doktrinkälla är att Levin och 

Hellstadius bok anger information som är mer relevant för ämnet i denna uppsats. 

Annan tillämplig doktrin har varit Bernitz med fleras Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens, Domeijs Patenträtt. Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt 

skyddet för växtsorter och företagshemligheter samt Nilsson och Holtz Patentlagen – en 

kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Verken har kompletterat ovanstående 

doktrin genom att tillföra ytterligare stöd vid utredningen av patentreglerna. Vidare har även 

hänvisningar i vissa fall skett till ett antal EU-direktiv och EU-förordningar. I sådana 

situationer har europeiskt material varit nödvändigt att studera för att korrekt kunna utreda 

rättsläget. Orsaken är att patenträtten har en tydlig internationell prägel och den europeiska 

rätten är betydelsefull för den svenska lagstiftningen.64 

Annat material som också har varit passande i förhållande till utredningen av de 

grundläggande patentreglerna är Patentlagstiftningskommitténs betänkande (pat. bet.) VI 

1919. Betänkandet har varit behjälpligt för att bättre förstå den svenska patentlagstiftningens 

historiska utveckling. Sådan information har bedömts vara relevant eftersom de etiska och 

moraliska dilemman som präglar den moderna patenträtten härstammar från tidigare 

tidsperioder.  

Angående metoden för utredningen av de grundläggande patentreglerna har överlag det 

tidigare beskrivna tillvägagångssättet tillämpats. Till skillnad från Lockes teori har emellertid 

material utöver primärkällan varit särskilt behjälpligt för förståelsen av ämnet. Detta 

härstammar i grunden från att förarbeten och doktrin utgör traditionella rättskällor för att 

förklara lagbestämmelser. Den närmare innebörden av en rättsfilosofisk teori kan däremot 

argumenteras bero på den individuella läsarens personliga tolkning. Det ska dock samtidigt 

 
angående att uppsatsens material är författat på antingen svenska eller engelska. Förståelsen av norskan och 

danskan har dock inte varit särskilt problematisk. Oklarheter har uppklarats genom egen språkförståelse samt 

förklaringar i andra källor, särskilt Domeijs avhandling. Verket behandlas i det efterföljande stycket.        
64 Bernitz m.fl., 2017, s. 153 och 166; samt se Levin och Hellstadius, 2019, s. 230–236. I vissa bestämmelser 

hänvisar PL direkt till tillämplig EU-rätt.  
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poängteras att egen tolkning och analys har genomförts av de tillämpliga lagbestämmelserna. 

För att säkerställa kvaliteten har emellertid jämförelser med övrigt material alltid gjorts. 

Förståelsen av förarbeten och doktrin har baserats på egna studier, tolkningar och analyser.65 

Dessa har sedan viktats mot de aktuella lagformuleringarna. 

Utredningens andra del, patent på andra eller senare medicinska indikationen, har delvis 

utgått från samma material som nämndes ovan. Relevanta och tillämpliga förarbeten har 

huvudsakligen bedömts vara SOU 2006:70 samt SOU 2008:20. Utredningarna förklarar och 

exemplifierar vad patent innebär avseende medicinska indikationer. Därtill har också 

regeringens proposition (prop.) 2006/07:56 varit särskilt behjälplig för att förstå reglerna. 

Relevant doktrin har återigen huvudsakligen utgjorts av Levin och Hellstadius bok samt 

Domeijs avhandling. Tillsammans med förarbetena har verken tillhandahållit betydelsefull 

information för att förstå hur patent på andra eller senare medicinska indikationen egentligen 

regleras.  

I förhållande till utredningen av de grundläggande patentreglerna kan dock vissa skillnader 

poängteras. Mest noterbara är hänvisningarna till praxis och artiklar skrivna på engelska. 

Materialet har varit behövligt för att kunna utreda reglerna och därigenom uppfylla uppsatsens 

syfte. Artiklarna beskriver ett specifikt problem som är relevant i förhållande till analysen av 

Lockes teori. Enbart svenskt material har inte varit tillräckligt för att förstå problemet. 

Hänvisningar till praxis var nödvändiga eftersom patenterbarheten av andra eller senare 

medicinska indikationen har slagits fast och bekräftats i de angivna målen. 

Mer specifikt angående metoden har överlag det tidigare beskrivna tillvägagångssättet 

tillämpats. I likhet med utredningen av de grundläggande reglerna har material utöver 

primärkällan varit behövligt för att förstå ämnets närmare innebörd. För att säkerställa 

kvaliteten har således egen tolkning och analys alltid jämförts med förklaringarna i de 

hänvisade rättskällorna. Viktning har sedan skett mot lagtextens uttryckliga formuleringar. 

Förståelsen av förarbeten, praxis och doktrin har baserats på egna studier, tolkningar och 

analyser.66       

Utredningens sista del, tvångslicensiering, har i viss mån utgått från det tidigare nämnda 

materialet. Hänvisade förarbeten utgörs primärt av SOU 2008:20, prop. 2003/04:55 samt 

prop. 1966:40. Förstnämnda har således återigen utgjort en tillämplig och relevant källa för att 

utreda patentlagstiftning. Korrekt utredning har därutöver också krävt studie, tolkning och 

 
65 Som nämndes tidigare har dock förståelsen av NU 1963:6 även utgått från hänvisningar i annat material, 

särskilt Domeijs avhandling.  
66 Detta inkluderar således även de hänvisade artiklarna. Gällande praxis har dock de egna studierna jämförts 

med hur rättsfallen beskrivs i annat material.   
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analys av nämnda propositioner, vilka har varit behjälpliga för att förstå reglernas närmare 

innebörd. Enligt min mening kan vissa av tvångslicensparagraferna i PL betraktas vara 

förhållandevis otydliga och svårtolkade. Hänvisade förarbeten har därför tillhandahållit 

betydelsefull information vid tolkningsprocessen. Därtill har utredningen också kompletterats 

med tillämplig och relevant doktrin, i synnerhet ovan nämnda verk av Nilsson och Holtz. 

Författarnas exempel och förklaringar har varit särskilt behjälpliga för att lättare förstå 

lagtextens språkbruk. Därutöver har även Domeijs bok från 2007 samt Levin och Hellstadius 

hänvisade verk tillhandahållit behövlig information för att kunna utföra en korrekt utredning. 

Nämnda källor var således mer behjälpliga och relevanta än Domeijs avhandling, vilken var 

mer tillämplig angående de andra utredningarna.  

Beträffande metod har överlag det tidigare beskrivna tillvägagångssättet återigen 

tillämpats. I likhet med de två andra utredningarna har material utöver primärkällan varit 

nödvändigt för att kunna förstå reglernas närmare innebörd. Som nämndes ovan kan enligt 

min mening vissa av tvångslicensparagraferna i PL framstå som svårförståeliga. 

Förklaringarna i övriga källor har således varit särskilt behövliga för att kunna tolka och 

utreda reglernas egentliga betydelse. Viktning mot lagtextens uttryckliga formuleringar har 

dock samtidigt skett genomgående under skrivprocessen. Förståelsen av materialet utöver 

primärkällan har baserats på egna studier, tolkningar och analyser.          

 

1.3.3 Analysen av reglernas förenlighet med John Lockes teori 

Avslutningsvis bör också en närmare förklaring ske angående metod och material i 

förhållande till analysen av patentreglernas förenlighet med Lockes teori.67 

Som framgår av uppsatsens angivna syfte har skrivprocessen krävt utredningar av både 

PL:s regler och Lockes egendomsteori. Tillvägagångssättet för att utföra analysen har således 

i grunden utgjorts av att jämföra resultaten av dessa två utredningar. För att avgöra om 

förenlighet kan föreligga har innebörden av en viss regel jämförts med innebörden av Lockes 

beskrivna teori. Om jämförelsen har visat att regeln tycks överensstämma med teorins 

innebörd har förenlighet bedömts föreligga. Bedömningen har utgått från Lockes uttryckliga 

ordval samt ordens kontext och bakomliggande syfte. 68  I vissa situationer har Locke 

direktciterats i löptexten eller i fotnoter för att förklara och motivera varför en specifik slutsats 

har dragits. Det är tänkbart att ett sådant tillvägagångssätt kan kritiseras för att störa läsningen 

 
67 Det ska noteras att uppsatsen inte avser att analysera hur reglerna borde vara utformade. Således anges inte 

förslag nya bestämmelser.     
68 Som nämndes tidigare har syftestolkning varit särskilt behövligt vid behandlingen av Lockes teori. 
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och göra texten mer svårförståelig. Enligt min mening har sådana citat ändå varit nödvändiga 

för att öka tydligheten för läsaren. 

Ovanstående är således en övergripande beskrivning av metoden för att analysera om 

reglerna om patent på läkemedel är förenliga med Lockes teori. Förutom att direkt jämföra de 

aktuella reglerna med teorins innebörd har därutöver lagstiftningens effekter också beaktats. 

Tillvägagångssättet har alltså inneburit att reglers effekter på individers tillgång till läkemedel 

har påverkat bedömningen av förenligheten med Lockes teori.69 Det är tänkbart att en sådan 

metod kan kritiseras för att inte omfattas av uppsatsens angivna syftesformulering. Enligt min 

mening innebär dock en analys av förenlighet inte enbart att uttryckliga ordalydelser ska 

beaktas. En direkt följd av reglers innebörd och utformning är att vissa effekter uppstår i 

förhållande till individer. En korrekt utförd bedömning av förenlighet måste därför enligt min 

uppfattning också omfatta sådana effekter. 

En annan aspekt som i vissa fall också har påverkat reglers förenlighet med teorin är 

förekomsten av annan lagstiftning. Det tydligaste exemplet är analysen av reglerna 

beträffande den patenträttsliga ensamrätten. Som kommer att framgå senare kan det enligt min 

mening argumenteras att förenligheten av sådana regler påverkas av innebörden och 

förekomsten av vissa andra regler. 

Vidare bör en annan del av analysmetoden också närmare förklaras. Med utgångspunkt i 

det som nämndes i inledningen kan det argumenteras att Lockes teori består av en konflikt 

mellan två olika intressen. Å ena sidan ska ensamrätter tillåtas, å andra sidan måste privat 

egendomsrätt begränsas gentemot andras rättigheter. Frågan om reglers förenlighet kan 

därigenom besvaras utifrån olika perspektiv. Som kommer att förklaras mer utförligt senare 

tycks dock Locke i grunden mena att ensamrätter bör anses subsidiära i förhållande till 

övrigas resursbehov. Angående frågan om förenlighet blir därför de behövandes perspektiv 

det som främst måste beaktas. Förenlighet utifrån patenthavarnas perspektiv kan dock i vissa 

situationer medföra att en regel överlag bedöms vara förenlig med teorin. En sådan 

bedömning förutsätter dock att regeln i fråga inte är oförenlig utifrån de behövandes 

perspektiv.70           

Avslutningsvis bör också relevant material närmare beskrivas. Eftersom analysen av 

förenligheten har utgått från de utförda utredningarna har tillämpligt material i viss mån 

varierat beroende på vilken specifik regel som har behandlats. Mot bakgrund av att Lockes 

 
69  Ett tydligt exempel på detta är analysen av reglerna om patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen där fenomenet evergreening påverkar bedömningen av förenlighet.    
70 Denna fråga behandlas också vidare vid analysen av de grundläggande reglernas förenlighet med teorin. 
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teori kommer till uttryck i Two Treatises of Government har dock verket varit relevant och 

passande vid samtliga analysavsnitt. Gällande patentreglerna har överlag PL:s paragrafer samt 

tidigare hänvisade förarbeten och doktrin varit tillämpliga. I uppsatsens avslutande analys i 

kapitel 5 förekommer dock visst nytt material i form av relevanta och tillämpliga artiklar. 

Materialet har varit nödvändigt för att redogöra för vissa effekter som patentlagstiftningen 

medför. Effekterna är betydelsefulla i förhållande till bedömningen av patentreglernas 

förenlighet med Lockes teori.  

 

1.4 Disposition 

Som framgår av innehållsförteckningen har denna uppsats övergripande indelats i fem olika 

kapitel.  

Det första kapitlet utgörs av dels traditionella avsnitt, dels utredningen av uppsatsens 

analytiska utgångspunkt.71 Att en sådan utredning har placerats i det inledande kapitlet beror i 

grunden på uppsatsens valda syfte. Som framgår av avsnitt 1.1 är det huvudsakliga syftet att 

analysera patentreglerna utifrån John Lockes teori om egendom. Teorins innebörd är således 

av central betydelse för förståelsen av de efterföljande kapitlen. Det är därför enligt min 

mening mest passande att teorin beskrivs innan utredningarna och analyserna påbörjas. 

Beträffande utformningen är avsnittet om Lockes teori indelat i två olika underavsnitt. 

Orsaken är att det finns vissa potentiella problem som måste uppklaras innan teorins närmare 

innebörd kan utredas. 

Uppsatsens efterföljande tre kapitel utreder och analyserar PL:s regler om patent på 

läkemedel. Fördelningen av ämnen utgår från syftesformuleringen. Detta innebär att de 

grundläggande patentreglerna, reglerna om patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen samt reglerna om tvångslicenser utreds och analyseras i separata kapitel. 

Anledningen till sistnämnda är att ämnesområdena kan orsaka olika typer av problem i 

förhållande till förenligheten med Lockes teori. Det har därför bedömts vara lämpligt att 

utredning och analys av ämnena inte sker i samma kapitel. 

De grundläggande reglerna avser övergripande bestämmelser som är direkt relevanta i 

förhållande till ensamrättens uppkomst, innebörd, utformning och omfattning. Visserligen 

påverkar reglerna i de andra kapitlen också ensamrätten, men de tänkbara problemen 

avseende förenligheten med Lockes teori är inte nödvändigtvis likartade. Exempelvis är 

fenomenet evergreening en direkt följd av reglerna om patent på den andra eller senare 

 
71 Med traditionella avsnitt avses exempelvis syfte samt metod och material. 
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medicinska indikationen.72 Det är således enligt min mening mest passande att utreda och 

analysera sådana regler i ett separat kapitel. Liknande argument kan också appliceras gällande 

reglerna om tvångslicenser. Som kommer att framgå av den tillhörande utredningen tillämpas 

sådana bestämmelser i vissa särskilda undantagsfall. Av den orsaken bör lagstiftningen enligt 

min uppfattning inte utredas och analyseras i ett kapitel benämnt ”grundläggande regler”. 

Oberoende av kapitel har dock texten indelats i ett antal avsnitt för att främja 

överskådligheten och underlätta läsningen. 

Mer specifikt angående uppsatsens analys är denna uppdelad i fyra huvudsakliga delar. 

Som nämndes ovan innehåller de tre nämnda kapitlen både utredning och analys av relevanta 

patentregler. Anledningen till att analysen har indelats på sådant vis är att tillvägagångssättet 

enligt min mening gör uppsatsen mer förståelig och överskådlig. Beträffande analysens fjärde 

del har denna placerats i uppsatsens sista och avslutande kapitel. Kapitlet är avsett att 

överskådligt sammanställa det som har analyserats i de övriga delarna och därigenom slutligt 

besvara uppsatsens syfte.  

 

1.5 Analytiska utgångspunkter – John Lockes teori om egendom 

Följande avsnitt beskriver den närmare innebörden av Lockes teori om egendom, vilken 

översiktligt behandlades i uppsatsens inledande del. Anledningen till denna mer utförliga 

beskrivning är att teorin utgör grunden för de efterföljande analytiska delarna. Dess innebörd 

är således av avgörande betydelse för att kunna uppfylla uppsatsens angivna syfte. 

  

1.5.1 Potentiella problem med teorin som analytisk utgångspunkt  

Innan Lockes teori om egendom mer ingående kan beskrivas måste först tre potentiella 

problem utredas.  

Inledningsvis i uppsatsen nämndes att Locke anges som ett av de huvudsakliga motiven till 

rättfärdigandet av immateriella ensamrätter. Av formuleringen följer således indirekt att det 

därutöver torde finnas ytterligare motiv. Den andra primära utgångspunkten kan övergripande 

definieras som en brett formulerad utilitaristisk teori.73 Anledningen till att uppsatsen endast 

behandlar en av dessa utgångspunkter är att det på så sätt kan genomföras en mer utförlig och 

djupgående analys. Att specifikt Locke har valts ut beror på att hans teori enligt min mening 

 
72 Vidare förklaring av innebörden kommer att ske vid utredningen och analysen av reglerna. 
73 Nyberg, 1999, s. 8–9; Mossoff, 2015 (sidor anges inte); se Mossoff, 2001, s. 1255–1322; samt se Duffy, 2004, 

s. 439–442; jfr dock Crowne, 2011, s. 756–757. Crowne menar att rättfärdigandet och existensen av 

immateriella rättigheter kan hänföras till dels Lockes nämnda teori, dels ”personality theory” av Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel och Immanuel Kant. Påståendet förefaller dock sakna uttryckligt stöd i övriga 

källor.         
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har en tydligare koppling till den ”liv kontra vinst”-debatt som tidigare omnämndes. I likhet 

med debatten utgörs teorin av en konflikt mellan å ena sidan rätten till resultatet av det egna 

arbetet och å andra sidan utsattas behov av ensamrättsskyddade resurser.         

Det andra potentiella problemet härstammar från den oenighet som tycks råda kring 

Lockes egentliga påverkan på utvecklingen av immateriella ensamrätter. Enligt en källa kan 

helheten av det västerländska konceptet om sådana rättigheter i grunden härledas från Lockes 

teori. 74  Andra är dock mer skeptiska. Enligt Hestermeyer motsäger ett alltför stort antal 

patenträttsliga aspekter teorins grundläggande naturrättsliga idéer. Lockes betydelse för just 

denna immateriella rätt är enligt honom därmed överskattad.75 Liknande argument framförs 

också av Bell, som menar att patent- och upphovsrättsskydd strider mot teorins grundtankar.76  

Med utgångspunkt i ovan nämnda kritik kan det argumenteras att Lockes faktiska påverkan 

på utvecklingen framstår som högst tvivelaktig. Upptäckter från Mossoffs undersökning från 

2001 indikerar dock motsatsen. Övergripande framgår att definierandet av patenträttigheter 

tycks genom historien ha influerats av idéer liknande Lockes.77 Ett av de tydligaste exemplen 

är från Lord Ellenboroughs resonemang i Huddart v. Grimshaw från 1803. I målet framförde 

Lord Ellenborough bland annat ”and if in stating the means necessary to the production of 

that, he oversteps the right, and appropriates more than is his own, he cannot avail himself of 

the benefit of it”.78 Delar av texten är enligt min mening märkbart lik de två första förbehållen 

som Locke uppställer beträffande ensamrätters begränsning.79 Utgången i målet tycks därmed 

ha påverkats av dennes naturrättsliga idéer. 

Mot bakgrund av ovanstående har denna uppsats således skrivits utifrån premissen att 

Lockes teori utgör en av de primära influenserna för patentreglernas utveckling.80 

 
74 Gathegi, 2007, s. 2. 
75 Hestermeyer, 2007, s. 29–30. Bland annat framförs att patents tidsbegränsade karaktär svårligen kan anses 

förenlig med Lockes naturrättsliga teori. Enligt min mening tycks dock ett sådant uttalande ignorera 

betydelsen och innebörden av teorins uppställda förbehåll. Som nämndes i denna uppsats inledande avsnitt är 

syftet med förbehållen att begränsa utsträckningen av den privata egendomsrätten. En regel som inskränker 

en sådan rättighets tidsmässiga omfattning torde av den orsaken kunna argumenteras vara utformad i enlighet 

med teorins grundidéer. 
76 Bell, 2002, s. 3–4 (del av Thierer m.fl., 2002). Noterbart är att Bell, till skillnad från Hestermeyer, därigenom 

även kritiserar Lockes koppling till upphovsrätten.       
77 Mossoff, 2001, s. 1255–1322. Undersökningens slutsats, det vill säga att det finns indikationer på att Locke 

åtminstone i viss mån har påverkat utvecklingen, upprepas i Mossoffs senare artikel, Mossoff, 2015 (sidor 

anges inte). 
78 Huddart v. Grimshaw (studerad genom Davies, 1816, s. 279). Det ska noteras att fallet avser patent. 
79 Se Locke, Second Treatise, §§ 27, 31 och 33–34, Laslett, 1988, s. 288 och 290–291. 
80 I den avslutande delen av Mossoffs undersökning framförs ”As noted in the introduction to this Article, this 

identification comprises an historical truth”, Mossoff, 2001, s. 1321. Enligt min mening bör sådana 

uttalanden läsas med viss försiktighet. Att de omnämnda domarna använde de hänvisade formuleringarna kan 

visserligen sägas utgöra en historisk sanning. Att formuleringarna enbart kan tolkas på ett visst sätt är dock 

diskuterbart.       
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Det tredje och sista potentiella problemet som måste utredas härstammar från 

användningen av Lockes teori som utgångspunkt för uppsatsens analys. Som kommer att 

anges i den nedanstående utredningen var Locke verksam under slutet av 1600-talet. Det är 

således tänkbart att valet av hans teori kan kritiseras utifrån ett relevansperspektiv. Frågan blir 

med andra ord om hans synsätt fortfarande kan betraktas vara relevant i dagens samhälle. Med 

utgångspunkt i patentsystemets nuvarande utformning bör svaret enligt min mening vara 

jakande. 

Ovan påstående härstammar i grunden från förekomsten av 1 c–d §§ PL, vilka anger vissa 

begränsningar av det patenterbara området. Sistnämnda kommer att behandlas mer ingående i 

avsnitt 2.2 men övergripande medför 1 d § PL att patent inte tillåts på operationsteknik eller 

dylik metod för att bota en viss sjukdom.81 Det menas att läkarkårens och andras fackliga 

vetande inte bör vara föremål för monopolisering. 82  Enligt min uppfattning förefaller 

paragrafen således antyda att patentbedömningen inte enbart ska utgå från vad som kan gynna 

samhällets ekonomiska intressen. Systemet ska också innefatta vissa etiska och moraliska 

avvägningar i förhållande till effekter på enskilda individer.  

Liknande slutsats kan enligt min mening också dras angående reglerna i 1 c § PL. I 1 st. 

stadgas att patent inte meddelas på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida 

mot allmän ordning eller goda seder.83 Närmare förklaring följer av 3 st. där det anges en inte 

uttömmande uppräkning av vad som ska betraktas omfattas av nämnda begrepp. 84  I 

förhållande till Lockes teori är dock den praktiska innebörden av paragrafen inte det 

väsentliga. Relevansen härstammar i stället från förekomsten av bestämmelsen.  

I förarbeten har det framförts att patentering av ny teknologi inte kan godkännas 

uteslutande på grund av ekonomiska fördelar. Lagstiftning av sådant slag bör även 

överensstämma med samhällets grundläggande värderingar. Det patenträttsliga systemet som 

helhet är i grunden uppbyggd av olika former av etiska avvägningar. Beroende på 

ämnesområdet kan det bli nödvändigt att sådana typer av bedömningar också beaktar den 

enskilde individens perspektiv. Vid en konflikt mellan olika intressen och värden kan problem 

uppklaras genom att vikta konsekvenserna av de tänkbara handlingsalternativen. Sådant 

 
81 Nilsson och Holtz, 2012, s. 52. 
82 Levin och Hellstadius, 2019, s. 276. Se också vidare i det hänvisade avsnittet. 
83 I SOU 2008:20, s. 130 beskrivs allmän ordning som ”ordre public”. I Nilsson och Holtz, 2012, s. 49 anges att 

ordre public innebär att det strider mot grunderna för rättsordningen.  
84 Att uppräkningen inte är uttömmande härstammar från paragrafens formulering ”bland annat”. Uttrycklig 

användning av begreppet ”inte uttömmande” sker i SOU 2008:20, s. 111. I förhållande till tydligheten bör det 

poängteras att läkemedel inte inkluderas i paragrafens uppräkning.  
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tillvägagångssätt kan sedan medföra att det bedöms vara passande att exempelvis begränsa 

vad som kan patenteras.85  

Mot bakgrund av ovanstående tycks det enligt min mening kunna påstås att 

individperspektiv är relevant i förhållande till patentlagstiftningens utformning. Detta är 

således också anledningen till att Lockes teori kan argumenteras vara en passande 

utgångspunkt för uppsatsens analys. Som nämndes i inledningen menar Locke att 

utsträckningen av den privata egendomsrätten måste begränsas gentemot andras 

resursanvändning. Detta innebär således att meddelandet av sådana rättigheter måste ske med 

hänsyn till behovet av övriga individer. Med utgångspunkt i ett sådant påstående förefaller det 

därför finnas vissa märkbara likheter mellan den moderna patenträtten och Lockes synsätt. 

Teorin bär därför betraktas vara en passande och relevant utgångspunkt för analysen.86                

 

1.5.2 Teorins innebörd 

Engelsmannen John Locke (1632–1704) betraktas i doktrin som en av de mest framstående 

och inflytelserika europeiska filosoferna under slutet av 1600-talet.87  Bland annat brukar 

uppkomsten av den moderna politiska liberalismen hänföras till honom.88 Gällande Lockes 

teori om egendom kommer denna till uttryck i hans verk Two Treatises of Government.89   

Beskrivningen av teorin inleds med en övergripande redogörelse av de grundläggande 

reglerna för egendomsägande. Enligt Locke gav Gud jorden som en gemensam gåva till hela 

mänskligheten.90 Givandet skedde i syfte att dels tillhandahålla stöd för människor, dels öka 

deras välbefinnande. Eftersom gåvan var gemensam är ingen person enskild ägare av jordens 

olika delar eller dess produkter. Samtidigt framför dock Locke att sådana gemensamma 

resurser på något vis måste kunna förvärvas innan de är till nytta för människor. 91 

Nedanstående beskriver hur hans teori anger att ensamrätter till egendom kan uppstå.  

Centralt för uppkomsten av privat egendomsrätt är enligt Locke konceptet om att blanda de 

naturligt gemensamma resurserna med eget arbete. Till varje människa tillfaller ett ägande 

över den egna kroppen. Om någonting har tillkommit genom kroppens utförda arbete ska 

 
85 SOU 2008:20, s. 130–131 och 146. Hänvisade sidor avser stycket som helhet. 
86 För att uppklara eventuella otydligheter kan det dock vara lämpligt att vidareutveckla detta påstående. Om 

patentreglerna bedöms vara oförenliga med Lockes teori betyder inte detta att reglerna därigenom också 

strider mot 1 c–d §§ PL. Jämförelsen med paragraferna har endast skett för att poängtera vissa likheter mellan 

den moderna lagstiftningen och Lockes teori. Hänvisningarna är med andra ord endast avsedda att motivera 

uppsatsens val av analytisk utgångspunkt.         
87 Uzgalis, 2019, s. 1–2; se Lesaffer, 2018, s. 387–389; samt se Vaughn, 1980 (sidor anges inte). 
88 Lesaffer, 2018, s. 387. 
89 Locke, Second Treatise, kap. 5, Laslett, 1988, s. 285. 
90 Locke, Second Treatise, § 25, Laslett, 1988, s. 285–286.        
91 Locke, Second Treatise, § 26, Laslett, 1988, s. 286–287. 
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detta omfattas av samma äganderätt. Resurser som avlägsnas från det gemensamma tillståndet 

och blandas med eget arbete blir på så sätt individers enskilda egendom. Äganderätt kan 

därigenom sägas naturligt existera inom människan i sig och det är genom arbete som ägandet 

överförs till egendom.92 Det är med andra ord själva blandningen med arbetet som separerar 

resurser från det allmänna och således ger upphov till den enskildes ensamrätt.93          

Ett centralt problem med Lockes koncept om arbete rör tolkningen av vad begreppet arbete 

egentligen avser.94 I doktrin har frågan varit föremål för viss debatt. Somliga tycks mena att 

det som Locke framför i sitt verk leder till slutsatsen att ensamrätter uppkommer i princip 

oberoende av handlingstyp.95 Exempelvis resonerar en författare kring om en person kan bli 

ägare av havet genom att hälla ned inköpt tomatjuice i det.96 Andra tycks dock mena att 

sådana resonemang är absurda och grundade på en feltolkning av Lockes teori.97  

Enligt vissa tillskriver Locke en mån av gudomlighet till arbetsbegreppet. Människans 

arbete speglar det arbete Gud utförde vid det ursprungliga skapandet av jorden. Triviala 

handlingar såsom ovan nämnda tomatexempel kan därigenom inte inbegripas eftersom de 

saknar ett tydligt avsett syfte och mål.98 Enligt min mening förefaller sistnämnda vara den 

mest passande tolkningen av vad Locke avser med arbete. Uppfattningen baseras på att 

ensamrätt till egendom är enligt Locke i grunden rättfärdigat utifrån människans behov att 

överleva och frodas. Rätten har således ursprungligen uppkommit utifrån beaktandet av ett 

tydligt formulerat syfte.99 

Samtidigt som Locke beskriver hur privat egendomsrätt kan uppstå gör han även vissa 

förbehåll beträffande dess utsträckning. Enligt det första förbehållet ska omfattningen av 

individens enskilda rätt begränsas i förhållande till det allmännas. Det måste med andra ord 

finnas kvar tillräckligt mycket av det gemensamt ägda till övriga människor.100 Det andra 

förbehållet rör förbudet att låta Guds givna egendom förfalla eller förstöras genom överdrivet 

förvärvande. Enligt Locke har individer inte rätt till större del av det allmänna än vad de har 

 
92 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 287–288. 
93 Locke, Second Treatise, §§ 28–29, Laslett, 1988, s. 288–289. 
94  Merges, 2011, s. 41–42; samt se ovan hänvisningar till Locke. De nämnda paragraferna definierar inte 

uttryckligen begreppet.  
95 Se Nozick, 1974, s. 174–178; samt se Waldron, 1983, s. 37–44. 
96 Nozick, 1974, s. 174–175. 
97 Jfr Simmonds, 2013, s. 98–101; samt jfr Merges, 2011, s. 42–48. 
98 Merges, 2011, s. 43–44; samt Tully, 1980, s. 35–42 och 109–110. 
99 Se Locke, Second Treatise, §§ 25, 26, 28 och 29, Laslett, 1988, s. 285–289. 
100 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288. Locke skriver ”at least where there is enough, and as 

good left in common for others”. I doktrin har uttrycket koncist sammanfattats som ”sufficiency”, 

exempelvis Merges, 2011, s. 50. 



25 

 

möjlighet att använda. Privat förvärvande får alltså inte ske i sådan utsträckning att vissa 

resurser spolieras på grund av att de inte nyttjas.101  

Vid beskrivandet av förbehållen anges ingen uttrycklig förklaring till hur de ska förstås. 

Deras betydelse blir därför föremål för tolkning och den exakta innebörden av tillräckligt 

mycket eller förfall tycks bero på förutsättningarna i varje enskild situation.102  

Vidare har de angivna förbehållen även lett till viss diskussion inom doktrin. Den 

grundläggande frågan förefaller vara huruvida de hänvisade paragraferna i Lockes verk 

egentligen avser ett förbehåll.103 Enligt en författare ska kommentarerna rörande förstörelse 

bedömas vara en del av det första förbehållet och således inte läsas separat. Personen 

argumenterar att egendomsförvärvande som uppfyller kravet på att det finns kvar tillräckligt 

mycket till andra, per definition inte är av fördärvande natur.104  

Andra menar dock att ovan inte nödvändigtvis behöver vara sant. Även om det lämnas 

kvar tillräckligt mycket av det gemensamma kan en person fortfarande förvärva mer än denne 

praktiskt kan använda. Sådant överdrivet förvärvande leder i sin tur till att det som inte brukas 

lämnas till att förfalla. Frågan består således i grunden av separata problem. Det är därför mer 

passande att dela upp Lokes beskrivning i två olika förbehåll.105 Bortsett från föregående kan 

det också argumenteras att sådan uppdelningen stöds av Lockes eget ordval. Förbudet mot 

förstörelse verkar främst vara utformat utifrån skyldigheten att inte låta Guds gåva förfalla. 

Kravet att lämna kvar tillräckligt mycket till andra förefaller i stället enbart beakta övriga 

människors behov. Förbehållsparagraferna tycks på så vis vara utformade utifrån två skilda 

perspektiv.106                

Lockes sista begränsning av den privata egendomsrättens utsträckning är det inom doktrin 

benämnda välgörenhetsförbehållet. 107  Enligt Locke kan ingen människa bedömas ha 

berättigad makt över en annans liv genom rättigheter i egendom. Han skriver att rättvisan 

 
101 Locke, Second Treatise, §§ 31 och 33–34, Laslett, 1988, s. 290–291. I förklaringen av själva förbudet anges 

frasen ”set by reason of what might serve for his use” (ursprunglig kursivering), Locke, Second Treatise, § 

31, Laslett, 1988, s. 290. Begreppet ”reason” verkar enligt min mening indikera någon form av 

rimlighetsbedömning. Närmare förklaring till vad som kan utgöra rimlig användning tycks dock saknas.  
102 Se Merges, 2011, s. 48–60. 
103 Merges, 2011, s. 49. 
104 Waldron, 1979, s. 319–328. 
105 Merges, 2011, s. 50–51. 
106 Se Locke, Second Treatise, §§ 27–34, Laslett, 1988, s. 287–291; samt se Merges, 2011, s. 51.  
107 Varden, 2012, s. 416, not 13; Crowne, 2011, s. 758, not 22; samt Merges, 2011, s. 61. Både ”charity proviso” 

och ”charity restriction” används som begrepp på engelska. Hänvisade sidor från Crowne och Merges anger 

också att antalet författare som behandlar detta tredje och sista förbehåll är begränsat. Merges menar att 

välgörenhetsförbehållet är en central del av Lockes teori om egendom och faktumet att det inte har varit 

föremål för större diskussion är förvånande. Utifrån min egen tolkning förefaller en rimlig förklaring till 

föregående vara förbehållets placering i Lockes verk. Till skillnad från tidigare hänvisade förbehåll behandlas 

välgörenhet i First Treatise, Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Kopplingen till teorin om 

egendom blir av den orsaken inte bli lika uppenbar.    
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visserligen ger en person rätt till det som produceras genom arbete, men att detta samtidigt 

ska begränsas av andras nöd. Nödställda individer ska alltså ha tillgång till resurser som de 

behöver för att överleva. Om resursen i fråga redan ägs av en annan ska dennes vilja anses 

vara subsidiär i förhållande till den utsattes behov. Således ska ingen ges möjlighet att genom 

undanhållande kunna utnyttja andras nöd. Enligt Locke kan beskrivna förbehåll härledas från 

den av Gud uppställda skyldigheten att hjälpa människor i nöd.108  

Exakt hur ovan i praktiken ska genomdrivas förklaras inte uttryckligen av Locke.109 En 

särskilt problematisk fråga som därigenom uppstår är vilken egentlig effekt förbehållet har på 

egendomsägande. Är den praktiska innebörden att en nödställd automatiskt inträder som ny 

ägare av resurser denne desperat behöver? I doktrin har Lockes otydlighet i frågan påpekats 

och i viss mån diskuterats. Resonemang har förts kring huruvida de behövandes anspråk 

möjligen ska betraktas som en panträtt eller form av icke-ägande rättighet. Det har också 

diskuterats om Locke avser att förbehållet ska vara en generell etisk plikt eller om det ska 

kunna påtvingas genom direkta statliga åtgärder. Konkreta svar tycks dock saknas.110  

Svårigheten med att besvara ovanstående kan i grunden sägas härstamma från Lockes 

förhållandevis oklara formuleringar.111 I texten används frasen ”gives every Man a Title to” 

för att beskriva de behövandes rätt. 112  Problemet är att begreppen inte ges uttrycklig 

förklaring och deras innebörd blir därför föremål för tolkning.113 Enligt min uppfattning tycks 

formuleringen inte ge explicit uttryck för vare sig nyttjande- eller äganderätt. Ordvalen gör att 

båda former kan hävdas tillfredsställa de nödställdas behov. Det centrala verkar i stället vara 

att utsatta får tillgång till resurser de är i behov av för att överleva. Så länge föregående är 

uppfyllt är tillgångens praktiska utformning eller reglering möjligen av sekundär betydelse.  

Samtidigt måste en sådan slutsats enligt min mening behandlas med viss försiktighet. Om 

de behövandes tillgång till resurs är beroende av exempelvis avgiftsbetalande kan problem 

tänkas uppstå. Personer som i ett sådant fall inte har de ekonomiska möjligheterna att betala 

riskerar att nekas hjälpen de behöver. Baserat på den hänvisade formuleringen torde en sådan 

situation inte bedömas vara förenlig med förbehållets avsedda syfte. Att de behövandes rätt i 

 
108 Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Locke använder begreppet ”vasall” när han beskriver att 

ingen ska ges tillfälle att kunna utnyttja andras nöd genom undanhållande av egendom.    
109 Se Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Texten bekräftar existensen av ett välgörenhetsförbehåll, 

men specifika implementeringsdetaljer saknas. 
110 Merges, 2011, s. 63. Merges ställer frågan om otydligheten i texten möjligen kan vara avsiktlig och att Locke 

avsåg att inte vara alltför specifik. Enligt Merges är kanske Lockes hänvisning till de behövandes rätt avsedd 

att vara metaforisk och endast förmedla en form av starkt anspråk.  
111 Merges, 2011, s. 63–66; samt se Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. 
112 Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Notera att Locke tenderar att inleda substantiv med stor 

bokstav. 
113 Se Merges, 2011, s. 63; samt se Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170.  
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grunden uppkommer genom ursprungsägarnas välgörenhetsskyldighet förefaller stödja 

föregående resonemang.114 

Med utgångspunkt i vad som framförts är den exakta omfattningen av 

välgörenhetsförbehållet svårdefinierad. De valda formuleringarna leder till slutsatsen att 

utsattas tillgång teoretiskt kan säkerställas genom ett flertal olika former av ägande eller 

nyttjande. Förbehållet kan därför svårligen hävdas ge uttryck för ett specifikt 

tillvägagångssätt. Huruvida utsattas tillgång i praktiken innefattar ett faktiskt ägarbyte beror i 

slutändan på hur rätten implementeras. En sådan övergång av ägandeskap torde dock inte 

krävas för att regler ska kunna bedömas vara förenliga med Lockes teori.  

Sammanfattningsvis kan Lockes beskrivna teori om egendom sägas centrera kring följande 

grundidéer: Jorden och alla dess naturliga resurser gavs som en gemensam gåva till hela 

mänskligheten. Eftersom gåvan var gemensam ägs den kollektivt av alla människor 

tillsammans. Rätt till privat egendom kan trots föregående uppstå genom att resurser 

avlägsnas från det gemensamma tillståndet och sedan blandas med personers eget arbete. 

Sådana ensamrätter är dock samtidigt begränsade av vissa angivna förbehåll. Förbehållen 

inskränker ensamrätterna i förhållande till andras behov och skapar således de yttre gränserna 

för privat egendomsförvärvande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
114 Se Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170.  
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2 De grundläggande patentreglerna 
 

Detta kapitel utreder de övergripande och grundläggande reglerna om patent på läkemedel. 

Det inledande avsnittet har utformats för att dels kontextualisera konflikten som nämndes i 

uppsatsens inledning, dels översiktligt introducera aspekter som kommer att behandlas under 

den efterföljande utredningen och analysen. 

 

2.1 Kort historisk tillbakablick – kritiken mot läkemedelspatent 

Som nämndes i uppsatsens inledning är läkemedelspatentering i dagsläget en omdebatterad 

och polariserad rättsfråga. Vid en historisk tillbakablick framkommer att de etiska dilemman 

som präglar den moderna debatten har sin grund i reglernas utveckling och framväxt.115  

Övergripande tycks motståndet mot läkemedelspatent historiskt sett härstamma från två 

olika utgångspunkter. Den första liknar den kritik som nämndes i uppsatsens inledning 

angående patentets påverkan på pris och tillgänglighet. Enligt äldre förhållningssätt ansågs 

meddelandet av läkemedelspatent inte vara förenligt med allmänna patenträttsliga principer. 

Det framfördes en oro mot att sådana ensamrätter skulle ge enskilda personer makt över 

andras liv och död.116 I pat. bet. VI 1919 anges att begränsningar av läkemedelspatentering 

enligt vissa är påkallade utifrån dels behovet av lättillgänglig medicin, dels faran att 

patenterad medicin tillskrivs ett oproportionerligt stort värde av allmänheten. Det framförs att 

patentets uppfattade statusbetydelse riskerar att missbrukas för att göra värdelösa produkter 

mer attraktiva.117       

Den andra historiska utgångspunkten för motståndet mot läkemedelspatent härstammar 

från gränsdragningen mellan uppfinning och upptäckt.118 Såsom angavs tidigare är läkemedel 

olika former av kemiska föreningar. Historiskt sett har meddelandet av patent på sådana gett 

upphov till ett flertal problematiska ställningstaganden.119 I grunden härstammar konflikten 

från att kemiska föreningar inte nödvändigtvis behöver framställas för att existera. De kan 

med andra ord förekomma i naturen och på så sätt betraktas som rena upptäckter. Vid 

 
115 Se NU 1963:6, s. 104–116; samt se pat. bet. VI 1919, s. 174–183. 
116 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273. Det bör poängteras att författarna inte närmare preciserar vad som avses 

med begreppet ”äldre”. Noterbart är dock att förhållningssättet enligt min tycks vara märkbart likt Lockes 

tidigare hänvisade tredje förbehåll.     
117 Pat. bet. VI 1919, s. 181–183. 
118 Se NU 1963:6, s. 104–108; se pat. bet. VI 1919, s. 177–181. 
119 Levin och Hellstadius, 2019, s. 269. 
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tillåtandet av kemiska produktpatent120 1978 argumenterades därför att sådana patent enbart 

utgör ett konstaterande av naturliga fenomen, inte egentliga uppfinningar.121 

I doktrin tycks det menas att betydelsen av kritiken från ovanstående nämnda 

utgångspunkter över tid har minskat.122 Den hänvisade kritiken i uppsatsens inledning verkar 

dock enligt min mening indikera motsatsen. I förhållande till analyserna i avsnitt 2.6 kommer 

resonemang från utgångspunkterna i detta avsnitt att behandlas för att analysera huruvida de 

nuvarande reglerna är förenliga med Lockes teori.                             

 

2.2 Patenträttslig ensamrätt – uppkomst, innebörd och tidsbegränsning 

I likhet med övriga patenttyper utgör 1 § PL grunden till läkemedelspatent. I 1 st. stadgas att 

den som har gjort en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt kan efter ansökan beviljas 

patent.123 Om patent meddelas uppkommer därigenom en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja 

uppfinningen. Närmare precisering av uppfinning framgår dock inte av paragrafen. I stället 

anges i 2 st. 1–4 p. vad som inte kan omfattas av begreppet.124  

Eftersom läkemedel i grunden består av kemiska föreningar, vilka som tidigare angavs kan 

förekomma naturligt, är 1 p. av särskild relevans.125 I lagrummet stadgas att det som enbart är 

en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod aldrig kan anses vara en uppfinning. 

För att något ska kunna särskiljas från upptäckt stadgas i de nordiska förarbetena till PL att 

det ska lösa ett tekniskt problem och därigenom tillgodogöras i den tekniska utvecklingen.126 

Kemiska föreningar i form av läkemedel som uppfyller detta krav kan därmed utgöra föremål 

för patent.127 

En annan regel som är relevant för uppkomsten av läkemedelspatent återfinns i 1 d § PL. I 

1 men. stadgas att patent inte meddelas på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk 

behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur. Av 2 men. 

framgår dock att patent kan meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, 

 
120 För vidare förklaring av patentets olika former se avsnitt 2.3 nedan. 
121 Levin och Hellstadius, 2019, s. 262–263. 
122 Jfr Levin och Hellstadius, 2019, s. 263 och 273. 
123 Att patenträttsliga ensamrätter uppkommer genom ansökningar är enligt Hestermeyer en av de primära 

indikationerna på att Locke inte har påverkat patenträttens utveckling, Hestermeyer, 2007, s. 30. 
124 Ingen av punkterna anger ett förbud mot patentering av läkemedel. 
125 Notera att förhållandet mellan ensamrätter till naturliga resurser och Lockes teori har i viss mån behandlats i 

doktrin. I Wacks, 2017, s. 284 framförs att teorin förmodligen kan rättfärdiga uppkomsten av ägande över 

exempelvis utvunnen olja. Wacks ifrågasätter dock samtidigt detta genom att jämföra situationen med 

skapandet av ett bord. Till skillnad från bordet kan inte existensen av oljan härledas från en viss persons 

utförda arbete. Arbetet har endast ökat tillgängligheten av resursen. Liknande resonemang framförs även i 

Simmonds, 2013, s. 100–101. 
126 NU 1963:6, s. 96–97. 
127 Enbart det faktum att något kan omfattas av uppfinningsbegreppet är inte i sig är tillräckligt för att beviljas 

patent. Det finns därutöver även andra lagstadgade krav, vilka utreds nedan i avsnitt 2.4. 
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för användning vid ett förfarande av ett sådant slag. Innebörden är således att det inte är 

tillåtet att patentera exempelvis en operationsteknik eller dylik metod för att bota en viss 

sjukdom. Patentering av de produkter som används under sådana metoder är dock 

patenterbara, till exempel läkemedel.128    

Som nämndes ovan uppstår genom patentbeviljandet en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja 

den patenterade uppfinningen. Närmare förklaring av rättens och patentskyddets faktiska 

innebörd återfinns delvis i 3 § PL. I paragrafen beskrivs vilka former av nyttjanden gällande 

patentskyddade uppfinningar som kräver patenthavarens samtycke. Övergripande framgår av 

bestämmelsen att kravet omfattar förfoganden såsom tillverkning samt utbjudande och 

utförande på marknaden. Gällande specifikt läkemedel framgår av 3 § 3 st. 5 p. PL att 

beredningar på apotek enligt läkares förskrivning undantas från patenthavares ensamrätt.  

Vidare förklaring till ensamrättens och patentskyddets innebörd återfinns i 8 och 39 §§ PL. 

Enligt 39 § 1 men. PL bestäms omfattningen av skyddet utifrån de så kallade patentkraven. 

Av 8 § 2 st. 1 men. PL framgår att en ansökan om patent ska innehålla bestämda uppgifter om 

det som söks skyddat genom patentet, vilket benämns patentkrav. Angivandet av sådana 

uppgifter är således det som principiellt avgör patentskyddets närmare omfattning. I 

hänvisade styckes andra mening utvecklas dock föregående.  

I 8 § 2 st. 2 men. PL stadgas att den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk 

förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkraven. Följden är att 

patentskydd som meddelas utan att sökanden har angett en exakt användning kan omfatta den 

patenterade föreningens samtliga användningar. Skyddet blir därigenom inte begränsat till 

enbart ett användningsområde. 129  Regeln är även tillämplig avseende produkter inom 

läkemedelsindustrin.130 

På grund av aspekter unika för kemiska föreningar har 8 § 2 st. 2 men. PL beskrivits som 

kontroversiell. Problemet härstammar i grunden från att användningssätten för sådana 

föreningar tenderar att vara relativt svårupptäckta.131 Regeln medför alltså att ett meddelat 

 
128 Nilsson och Holtz, 2012, s. 52. Som nämndes tidigare anges i Levin och Hellstadius, 2019, s. 276 att regeln 

härstammar från att ”helbrägdagörelse” och liknande metoder inte kan utnyttjas industriellt. Det anges att 

förbudet följer av att läkarkårens och andras fackliga vetande inte bör monopoliseras. Enligt min mening 

förefaller resonemanget underbyggas av en motvilja att låta privat ägande försämra tillgång till 

livsnödvändiga resurser. I det fall föregående är sant påminner resonemanget därigenom om Lockes 

hänvisade förbehåll.    
129 SOU 2006:70, s. 104; samt SOU 2008:20, s. 195. Noterbart är att hänvisad sida i 2006 års utredning anger att 

bestämd användning inte ens behöver framgå av patentkraven. Enligt Domeij, 2007, s. 50 måste dock 

användningen vara ”substantiell och trovärdig”. Domeij menar att det inte är tillräckligt att endast utifrån 

datorsimuleringar anta att en kemisk substans har intressanta medicinska egenskaper. 
130 Levin och Hellstadius, 2019, s. 271 och 274.  
131 Domeij, 2007, s. 52. 
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patentskydd kan omfatta användningar som sökanden ursprungligen inte avsåg. Med andra 

ord kan skyddsomfånget för patenterade kemiska föreningar anses bli oproportionerligt 

brett.132 

Den sista delen av utredningen gällande patenträttsliga ensamrätter rör deras 

tidsbegränsade karaktär.133 Enligt 40 § 1 st. PL kan patent upprätthållas i maximalt 20 år från 

den dagen patentansökan gjordes. För läkemedelspatent anges dock viss särreglering. Av det 

som stadgas i 105 § PL följer att en ansökan kan inlämnas angående så kallat tilläggsskydd 

eller förlängd giltighetstid för tilläggsskydd. Innebörden är att ett läkemedelspatent kan 

beviljas förlängd skyddstid med upp till fem år från det datum förlängningen börjar gälla.134 

Om det aktuella läkemedlet har utprovats för pediatrisk användning kan därutöver även 

ytterligare sex månaders skyddstid godkännas.135 

                  

2.3 Patentets olika former 

I 14 § 3 st. Pkg föreskrivs att uppfinning ska såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna 

alster, anordning, förfarande eller användning. Av förarbeten och doktrin framgår att 

patentering i praktiken delas upp i tre olika huvudformer.136 Gällande specifikt läkemedel 

regleras dessa i princip på samma vis som andra kemiska föreningar. 137  Läkemedel kan 

därigenom vara föremål för samtliga nedanstående patentformer. Som kommer att framgå 

resulterar detta i att patentobjektet kan utgöras av läkemedlet som sådant, 

framställningsmetoden eller en viss (ny) användning.138        

Den första patentformen benämns produktpatent och avser patentering av den produkt som 

sökanden har uppfunnit.139 Om en kemisk förening är föremål för ett sådant patent utgörs 

 
132 Se Levin och Hellstadius, 2019, s. 270–272; samt se Domeij, 2007, s. 52–53. 
133 Som nämndes tidigare är Hestermeyer kritisk till att denna aspekt är förenlig med Lockes teori. 
134 Ursprungligen härstammar detta från förordning (EEG) nr 1768/92, men återfinns numera i förordning (EG) 

nr 469/2009 (giltighetstiden framgår av artikel 13.1–13.2). 
135 Framgår av förordning (EG) nr 1901/2006 (särskilt artikel 36). Utifrån förordningens inledande del förstås att 

pediatrisk avser frågor gällande läkemedels effekt på barn.  
136 SOU 2006:70, s. 17; SOU 2008:20, s. 146; Levin och Hellstadius, 2019, s. 269–270; samt Bernitz m.fl., 2017, 

s. 198–199. Språkbruket gällande patentets uppdelning olika former är inte helt samstämmig. Enligt 

hänvisade sidor från Bernitz m.fl. kan en uppfinning hänföras till produkt, handling och syfte. I utredningarna 

används i stället produktpatent, metodpatent och användningspatent. Samma terminologi återfinns även i 

nämnda sidor från Levin och Hellstadius. Uppdelningssättet i Bernitz m.fl. har därför inte använts.      
137 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273. 
138 Levin och Hellstadius, 2019, s. 269–274; jfr SOU 2006:70, s. 17–18; samt jfr Domeij, 1998, s. 495–517. 
139  SOU 2006:70, s. 17. Som antyddes i föregående avsnitt rådde tidigare förbud mot produktpatent på 

läkemedel. 
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produkten av hur föreningen är uttryckt i en kemisk formel.140 Vid läkemedelspatent uppställs 

därigenom ett krav på angivelse av medlets kemiska struktur.141  

Den andra formen av patent betecknas metodpatent och avser patentering av 

tillverkningsförfarandet för en produkt.142 Vid kemiska föreningar är det således en produkts 

framställningsmetod som skyddas genom patentet. 143  För läkemedel har regeln samma 

innebörd.144  

Den tredje och sista patentformen kallas användningspatent och avser patentskydd för en 

viss (ny) användning av en produkt.145 För kemiska föreningar är det på så vis själva sättet att 

använda föreningen som patenteras.146 Avseende läkemedel måste bestämmelsen jämföras 

med de tidigare hänvisade reglerna i 1 d § PL.         

 

2.4 Patenterbarhetsvillkor – kraven för patent 

Av den tidigare utredningen framgår att begreppet uppfinning utgör en av de grundläggande 

förutsättningarna för att kunna beviljas patent. Som nämndes finns det dock därutöver även 

andra lagstadgade krav, de så kallade patenterbarhetsvillkoren.147 

I 1 § 1 st. PL föreskrivs att en uppfinning ska kunna tillgodogöras industriellt. Begreppets 

närmare innebörd framgår dock inte av lagtexten. I förarbeten och doktrin anges emellertid att 

industriellt tillgodogörande medför att uppfinningar ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt 

samt vara reproducerbara.148 Teknisk karaktär innebär att en uppfinning ska utgöras av något 

som är konkret, exempelvis en produkt eller en tillverkningsmetod.149 Det huvudsakliga tycks 

vara att det är en praktisk nyskapelse inom ett tekniskt område.150 Med begreppet teknisk 

effekt menas för det första att uppfinningen ska lösa det tekniska problem den är avsedd att 

lösa. För det andra menas att det för en fackman är sannolikt att den påstådda effekten uppnås 

vid själva utnyttjandet.151 Angående läkemedel avser begreppet den biologiska reaktion som 

 
140 Levin och Hellstadius, 2019, s. 269. Det ska också anges en närmare beskrivning av dess egenskaper. 
141 Domeij, 1998, s. 495. Detta sker vanligtvis genom angivelse av medlets strukturformel. 
142 SOU 2006:70, s. 17. 
143 Levin och Hellstadius, 2019, s. 269. Noterbart är att framställningsmetoden måste vara ny, men samma krav 

gäller inte för den kemiska föreningen i sig.  
144 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273–274. 
145 SOU 2006:70, s. 11 och 17. 
146 Levin och Hellstadius, 2019, s. 270. 
147 Termen patenterbarhetsvillkor används i SOU 2006:70, s. 74; samt SOU 2008:20, s. 156. Notera att de 

kursiverade orden i detta avsnitt utgör patenterbarhetsvillkoren. Beträffande Lockes teori tycks Hestermeyer 

uppvisa viss skepsis mot att meddelandet av patent förutsätter att särskilda villkor först är uppfyllda, se 

Hestermeyer, 2007, s. 29–30. 
148 NU 1963:6, s. 96–97; prop. 1966:40, s. 54; samt Nilsson och Holtz, 2012, s. 35. 
149 SOU 2008:20, s. 104; samt se NU 1963:6, s. 96–97. 
150 Bernitz m.fl., 2017, s. 174. 
151 SOU 2008:20, s. 104–105; samt NU 1963:6, s. 97. 
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de kemiska substanserna uppvisar vid utförda testförsök.152  Beträffande den sista delen av det 

industriella tillgodogörandet, reproducerbarheten, innebär kravet att uppfinningens avsedda 

effekt kan uppnås vid användning.153  

Resterande två patenterbarhetsvillkor framkommer av 2 § PL. I 1 st. anges att en 

uppfinning dels måste vara ny i förhållande till vad som blivit känt dagen före patentansökan, 

dels ha så kallad uppfinningshöjd.154 Nyhetsprövningen innebär att det måste kunna uppvisas 

åtminstone en utmärkande egenskap som inte finns i teknikens ståndpunkt.155 För att utgöra 

en nyhet får åberopade egenskaper inte vara möjliga att tillsammans återfinnas i ett sedan 

tidigare existerande dokument. I förhållande till kemiska föreningar leder föregående till att 

redan kända substanser kan vara föremål för patent om de anges gemensamt. Det som krävs är 

att kombinationen av dem inte har angetts tidigare.156  

Beträffande uppfinningshöjden innebär kravet att uppfinningen inte får bedömas vara 

näraliggande för en fackman. Det krävs med andra ord att den aktuella uppfinningen utgör ett 

visst framsteg i kunskapen inom sitt område.157 Vid läkemedelspatent baseras bedömningen 

på dels den kemiska föreningens struktur, dels den tekniska effekten. De patentsökta 

substanserna behöver däremot inte ha bättre effekt än liknande substanser för att uppfylla 

kravet.158   

                      

2.5 Experimentundantag 

Utifrån 3 § 3 st. 3 p. PL följer att från patenthavarens ensamrätt undantas utnyttjanden som 

sker i experimentsyfte. Det är med andra ord inte förbjudet att undersöka en uppfinnings 

användbarhet eller möjliga utvecklingspotential.159 Bestämmelsen uppställer dock samtidigt 

ett krav på att det aktuella experimentet avser själva uppfinningen i sig. För att få utföra mer 

generella experiment krävs således patenthavarens samtycke.160 

Avseende specifikt läkemedelspatentering föreskrivs i 3 § 3 st. 4 p. PL en regel gällande de 

så kallade generiska läkemedlen. 161  Av paragrafen följer att studier, prövningar, 

 
152 Domeij, 1998, s. 48. 
153 SOU 2008:20, s. 105; samt NU 1963:6, s. 97–98. 
154 Begreppet uppfinningshöjd används inte i paragrafen, men förekommer i förarbeten och doktrin, exempelvis 

SOU 2006:70, s. 23; SOU 2008:20, s. 104; samt Levin och Hellstadius, 2019, s. 258.  
155 Domeij, 1998, s. 259. 
156 Domeij, 1998, s. 259–260. 
157 SOU 2008:20, s. 104. 
158 Domeij, 1998, s. 239–241. 
159 Levin och Hellstadius, 2019, s. 327.  
160 Nilsson och Holtz, 2012, s. 79; samt se NU 1963:6, s. 145. 
161 Paragrafen anger inte uttryckligen ordet generiska. Att bestämmelsen ändå avser sådana läkemedel följer i 

stället av hänvisningarna till de andra rättskällorna. 
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undersökningar och praktiska åtgärder som är hänförliga till ett referensläkemedel kan 

undantas från patenthavares ensamrätt. Föregående förutsätter dock att handlingarna är 

nödvändiga för att få ett godkännande för försäljning av ett läkemedel med tillämpning av 4 

kap. 13 § LäL eller i andra förfaranden för godkännande baserat på vissa angivna direktiv och 

förordningar.162 Det avsedda syfte är att förenkla tillträdet till gemenskapsmarknaden.163                    

 

2.6 Är reglerna förenliga med John Lockes teori? 

I detta avsnitt kommer de ovan beskrivna reglerna om patent på läkemedel att analyseras 

utifrån Lockes teori om egendom. Föremålet för analysen är reglernas förenlighet med den 

nämnda teorin.  

Med utgångspunkt i kritiken som hänvisades i uppsatsens inledning tycks grundproblemet 

med reglerna vara risken att utsatta personer nekas tillgång till livsnödvändiga resurser. 

Jämfört med Lockes uppställda förbehåll förefaller patenthavares rätt att ensamt förfoga över 

patenterade läkemedel därigenom vara ytterst problematiskt. Av den orsaken kan det 

argumenteras vara mest passande att den efterföljande analysen fokuserar på förekomsten och 

innebörden av ensamrätten i sig. Enligt min mening förutsätter dock en korrekt och 

syftesenlig analys ett annat tillvägagångssätt. 

Som framfördes tidigare kan de nämnda förbehållen beskrivas som begränsningar av den 

privata egendomsrätten. Vid angivandet av detta måste dock enligt min mening hänsyn tas till 

att Lockes teori också stödjer förekomsten av ensamrätter. Ensamrätternas utsträckning måste 

visserligen begränsas gentemot andras behov, men detta behöver inte nödvändigtvis betyda att 

regler som tillåter dem automatiskt är oförenliga med teorin. Som nämndes i metod och 

material kan frågan om förenlighet beaktas utifrån olika perspektiv. En korrekt genomförd 

analys kräver därigenom att regler utöver enbart ensamrätten också behandlas.        

Mot bakgrund av ovanstående har det mest passande tillvägagångssättet bedömts vara att 

indela den nedanstående analysen i ett antal underavsnitt. Indelningen har skett med 

utgångspunkt i vilka tänkbara problem som kan uppstå i förhållande till reglernas förenlighet 

med Lockes teori. Regler som kan orsaka liknande typer av problem kommer således att 

analyseras i samma avsnitt. Inledningsvis måste dock analysen först behandla ett potentiellt 

problem angående ensamrätter och naturliga resurser. Som antyddes tidigare kan viss 

problematik uppstå avseende förenligheten med Lockes teori.          

 
162 Direktiv 2001/83/EG; direktiv 2004/27/EG; direktiv 2001/82/EG; förordning (EG) nr 596/2009; samt direktiv 

2004/28/EG.  
163 SOU 2008:20, s. 362; samt se prop. 2005/06:70, s. 51. 



35 

 

2.6.1 Naturliga resurser och ensamrätter  

Som har angetts tidigare är läkemedel i grunden olika former av kemiska föreningar. I avsnitt 

2.1 nämndes att meddelandet av patent på sådana föreningar historiskt sett har varit en 

omdiskuterad rättsfråga. Som angavs härstammar konflikten från att kemiska föreningar inte 

nödvändigtvis behöver framställas för att existera. Tillåtandet av produktpatent kritiserades 

således för att endast utgöra konstateranden av naturliga fenomen, inte faktiska uppfinningar. 

Jämfört med Lockes teori blir problemet en ytterst relevant fråga vid analysen av reglernas 

förenlighet. 

Som nämndes tidigare har teorins förhållande till naturliga resurser i viss mån diskuterats i 

doktrin. Enligt min mening förefaller grundfrågan centrera kring hur Lockes uppställda krav 

på arbete egentligen ska tolkas och appliceras vid sådana ensamrätter. Wacks hänvisade 

exempel med å ena sidan utvunnen olja, å andra sidan ett framställt bord tydliggör problemet. 

Till skillnad från oljan kan bordet argumenteras vara en direkt följd av den aktuella skaparens 

applicerade arbete. Personen har avlägsnat det behövliga materialet från dess gemensamma 

tillstånd och sedan blandat det med eget arbete. Att i en sådan situation få en ensamrätt torde 

betraktas vara direkt förenligt med följande formulering: ”It being by him removed from the 

common state Nature placed it in, it hath by this labour something annexed to it, that excludes 

the common right of other Men.”164  

Jämförelsevis kan privat rätt till den utvunna oljan hävdas vara mindre självklar. Till 

skillnad från bordet är existensen av oljan inte beroende av det utförda arbetet. 

Arbetsprocessen kan med andra ord betraktas enbart öka resursens tillgänglighet. Är 

tilldelandet av en ensamrätt över oljans fulla värde således verkligen förenligt med teorin? 

Vid bokstavlig tolkning av Lockes ordval kan det påstås att argument finns för att besvara 

frågan nekande.  

I den efterföljande paragrafen till det ovan hänvisade citatet anges formuleringen ”That 

added something to them more than Nature, the common Mother of all, had done”. 165 

Meningen kan hävdas antyda att grunden för ensamrätt är att det utförda arbetet praktiskt 

tillägger något till den aktuella resursen. Tillägget ska vara något som resursen av naturen 

ursprungligen inte innehar. Att enbart behandla naturliga resurser utan att direkt tillföra något 

till dem kan därigenom betraktas inte vara tillräckligt för tillerkännande av en ensamrätt. 

Enligt min mening förefaller dock en sådan tolkning ignorera den fundamentala betydelse 

Locke tillskriver arbetsbegreppet.  

 
164 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288. Ursprunglig kursivering.        
165 Locke, Second Treatise, § 28, Laslett, 1988, s. 288. 
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Som nämndes tidigare tycks grunden till ensamrätter vara människors behov att överleva 

och frodas. Genom att applicera eget arbete på gemensamma resurser separeras de från det 

kollektiva ägandet och rätt till privat egendom uppstår. Det centrala tycks med andra ord vara 

utförandet av arbetet i sig. Huruvida en produkt faktiskt skapas i och med arbetsprocessen 

förefaller inte vara ett rekvisit för att tillerkännas ensamrätt. En sådan tolkning av teorin stöds 

enligt min mening huvudsakligen av det som framförs i ovanstående citats hänförliga 

paragraf.  

Inledningsvis i paragrafen anger Locke att en person som har blivit närd av plockade 

äpplen och ekollon har genom sitt handlande tillägnat sig de aktuella resurserna. Som svar på 

frågan när resurserna började omfattas av personens ensamrätt anges följande formulering: 

”And ’tis plain, if the first gathering made them not his, nothing else could. That labour put a 

distinction between them and common.”166 Citatet tycks enligt min uppfattning ge uttryck för 

att utförandet av en arbetshandling är det väsentliga kriteriet för att privat egendomsrätt ska 

kunna uppstå. Sådan rätt kan på så sätt även avse naturligt förekommande resurser som 

äpplen eller olja om exempelvis plockning eller utvinning har skett. Det förefaller med andra 

ord inte vara oförenligt med Lockes teori att det fulla värdet av en sådan resurs omfattas av en 

persons ensamrätt.167 

Mot bakgrund av ovanstående tycks således frågan angående läkemedel, kemiska 

föreningar och naturliga resurser vara besvarad. Med beaktande av de hänvisade citaten 

förefaller ensamrätter avseende sådana föreningar vara förenliga med Lockes teori. Även i 

situationer där föreningarna redan existerar naturligt utan att ha framställts via en uttrycklig 

skapandeprocess.168 

 

 
166 Locke, Second Treatise, § 28, Laslett, 1988, s. 288. Ursprunglig kursivering. 
167 Notera dock att min tolkning därigenom inte verkar vara helt samstämmig med den tidigare hänvisade 

doktrinen. I Wacks, 2017, s. 284 framförs visserligen att teorin tycks rättfärdiga ensamrätt till exempelvis 

utvunnen olja, men det uppvisas samtidigt viss skepsis mot att rätten bör omfatta resursens fulla värde. 

Liknande resonemang framförs också i Simmonds, 2013, s. 100–101. I verket diskuteras rätt till hela resursen 

kontra enbart värdet som tillades genom det utförda arbetet. Enligt min mening tycks Lockes teori ändå 

stödja idén att resursen som helhet ska omfattas av en tillhörande ensamrätt. Baserat på egna tolkningar 

förefaller ingen av de aktuella paragraferna ge uttryck för att endast värdet av arbetet i sig ska omfattas av 

den privata rätten. Angående de ovan nämnda äpplena och ekollonen skriver Locke uttryckligen att arbetet i 

samband med deras plockning koncist medför ”and so they became his private right”, Locke, Second 

Treatise, § 28, Laslett, 1988, s. 288. Ensamrätten verkar med andra ord avse de faktiska äpplena och 

ekollonen som plockades i samband med det utförda arbetet.   
168 Det måste samtidigt poängteras att detta avsnitt enbart avser förenligheten med Lockes teori utifrån 

läkemedels grund som kemiska föreningar och koppling till naturliga resurser. Ovan slutsats besvarar således 

inte frågan huruvida ensamrätter av läkemedel i sig är förenligt med teorin. Problem som härstammar från en 

sådan rätt kommer att analyseras nedan i avsnitt 2.6.5. Med detta avses primärt förbehållens betydelse i 

förhållande till den privata egendomsrätten.           
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2.6.2 Ensamrätt förutsätter uppfyllda kriterier – villkor, ansökan och 1 d § PL 

I detta avsnitt kommer reglerna om patenterbarhetsvillkoren, kravet på ansökan och förbudet i 

1 § PL att analyseras utifrån Lockes teori. Som nämndes ovan i avsnitt 2.6 har indelningen av 

analysen skett med utgångspunkt i vilka tänkbara problem som kan uppstå i förhållande till 

teorin. Anledningen till att villkoren, ansökningskravet samt 1 d § PL behandlas i samma 

avsnitt härstammar således från att frågorna kan beskrivas medföra krav som måste uppfyllas 

innan en patenträttslig ensamrätt kan meddelas. 

Under utredningen av de aktuella reglerna nämndes att Hestermeyer förefaller ifrågasätta 

dess förenlighet med Lockes teori. Författaren tycks mena att en korrekt tolkning av Locke 

leder till slutsatsen att privat egendomsrätt uppstår automatiskt i och med utfört arbete. 

Förenlighet med teorin förutsätter med andra ord att patenträtter uppstår utan inledande 

administrativa processer.169 Utifrån min egen tolkning av Locke kan kritiken åtminstone i viss 

mån hävdas vara välgrundad. Det tycks dock samtidigt finnas stöd för påståendet att 

förenlighet delvis ändå kan föreligga.  

Med utgångspunkt i Lockes ordval kan det argumenteras att Hestermeyers slutsatser är de 

mest passande. Som nämndes i föregående avsnitt förefaller utförandet av arbete vara det 

väsentliga kriteriet för att privat egendomsrätt ska uppstå. Vid beskrivningen av 

arbetskonceptets betydelse tycks Locke inte nämna något som uttryckligen stödjer 

förekomsten av patenterbarhetsvillkor eller ansökningskrav. 170  Därutöver förefaller Locke 

mena att uppkomsten av ensamrätter inte förutsätter ett direkt medgivande från någon 

annan.171 Den logiska slutsatsen kan därigenom hävdas vara att de aktuella reglerna inte är 

förenliga med teorin. Ett sådant påstående beaktar dock enligt min mening inte samtliga 

tillämpliga aspekter av teorin. 

I förhållande till personer som önskar bli meddelade en ensamrätt är min egen slutsats 

samstämmig med Hestermeyers. Såsom ovanstående stycke framför tycks de hänförliga 

paragraferna sakna uttryckligt stöd för att uppkomsten av ensamrätter förutsätter uppfyllandet 

av vissa krav. I denna bemärkelse kan på så vis reglerna hävdas vara oförenliga med teorin.172 

Vid ett sådant påstående måste dock samtidigt enligt min mening de tidigare beskrivna 

förbehållen beaktas.  

 
169 Se Hestermeyer, 2007, s. 29–30. 
170 Se i synnerhet Locke, Second Treatise, §§ 27–29, Laslett, 1988, s. 287–289. 
171 Locke, Second Treatise, § 29, Laslett, 1988, s. 289. 
172 Detta ska jämföras med det som nämndes angående beaktande utifrån olika perspektiv. Reglerna är inte 

förenliga utifrån specifikt de sökandes perspektiv. 
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Såsom framfördes under utredningen av Lockes teori begränsar förbehållen utsträckningen 

av enskildas ensamrätt i förhållande till andras resursbehov. De skapar således de yttre 

gränserna för den privata egendomsrätten. Av Lockes formuleringar framgår inga närmare 

förklaringar till hur sådana begränsningar ska genomföras. Det viktiga avseende 

förenlighetsfrågan är dock att ensamrätter till egendom kan inskränkas. Med utgångspunkt i 

detta kan det enligt min mening argumenteras att både patenterbarhetsvillkoren samt kravet på 

ansökning utgör former av begränsningar. Meddelandet av en patenträttslig ensamrätt 

förutsätter att kraven först kan bedömas vara uppfyllda. Det tycks därigenom kunna hävdas att 

reglerna åtminstone i viss mån är förenliga med teorin.   

Ovanstående gäller enligt min mening i synnerhet kraven på industriellt tillgodogörande, 

nyhetsvärde samt uppfinningshöjd. Den övergripande effekten av dessa villkor kan hävdas 

vara att en patenträttslig ensamrätt inte enbart uppkommer med beaktande av det aktuella 

föremålets individuella egenskaper. Bedömningen huruvida patent kan meddelas sker i stället 

med utgångspunkt i egenskaperna i förhållande till utomstående faktorer. Kraven på att det 

ska vara en praktisk nyskapelse, en nyhet i förhållande till vad som tidigare blivit känt samt 

att det ska utgöra ett visst framsteg i kunskapen exemplifierar tydligast föregående. Villkoren 

medför på så sätt att uppkomsten av ensamrätter till viss del begränsas av det allmännas 

önskemål och behov. I likhet med Lockes förbehåll skapas därigenom gränser för uppkomsten 

av privata egendomsrätter. Utifrån ett sådant perspektiv kan således reglerna åtminstone till 

viss del anses vara förenliga med teorin. 

Gällande ovanstående slutsats måste poängteras att förekomsten av uppfinningskravet inte 

omnämndes. Såsom har behandlats tidigare stadgar 1 § 2 st. 1 p. PL att rena upptäckter inte 

kan utgöra föremål för patent. Frågan blir om en sådan bestämmelse kan behandlas på samma 

vis som ovan patenterbarhetsvillkor. I grunden kan förbudet argumenteras vara en 

begränsning av patenträttsliga ensamrätter. På så sätt kan resonemanget i ovan stycke förefalla 

vara applicerbart även angående denna bestämmelse. Enligt min mening finns dock en viktig 

skillnad som måste behandlas. Till skillnad från de tidigare nämnda villkoren begränsar 

förbudet mot upptäckter vilka typer av föremål som kan utgöra grund för ensamrätt.   

Med utgångspunkt i det tredje beskrivna förbehållet är det tänkbart att en ovan form av 

begränsning kan argumenteras vara förenlig med teorin. Som beskrevs i den tidigare 

utredningen menar Locke att ingen människa ska kunna ha berättigad makt över en annans liv 

genom rättigheter i egendom. Om en viss typ av egendom riskerar att inkräkta på detta 
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stadgande kan begränsningar av tillåtna ensamrättsföremål därigenom hävdas vara tillåtet.173 

Gällande specifikt förbudet mot upptäckter måste dock det som framfördes ovan i avsnitt 

2.6.1 beaktas. Som angavs tycks Locks teori kunna argumenteras stödja uppkomsten av 

ensamrätter även avseende sådant som förekommer naturligt. Det väsentliga kriteriet 

förefaller vara att någon form av arbete har utförts. Med utgångspunkt i detta kan enligt min 

mening förenligheten av de tidigare nämnda specifika kraven på lösning av tekniskt problem 

samt tillgodogörande i den tekniska utvecklingen ifrågasättas. 174  I likhet med kemiska 

föreningar, utvunnen olja eller plockade äpplen torde Lockes teori inte automatiskt utesluta 

upptäckter från ensamrätter enbart på grund av deras naturliga egenskaper. 

Slutligen måste också förenligheten av den tidigare beskrivna 1 d § PL analyseras. Vid 

utredningen angavs att förbudet följer av att läkarkårens och andras fackliga vetande inte bör 

monopoliseras. Regeln förefaller alltså motiveras utifrån en motvilja att låta privata 

egendomsrätter försämra tillgången till livsnödvändiga resurser. I likhet med det som 

framfördes i ovan stycke medför denna paragraf en begränsning av tillåtna ensamrättsföremål. 

Jämfört med förbudet mot patent på upptäckter tycks dock enligt min mening regeln i 1 d § 

PL tydligare medföra makt över andras liv. Förbudet tycks på så sätt vara formulerat med 

utgångspunkt i det beskrivna tredje förbehållet. Regeln kan därigenom bedömas vara förenlig 

med Lockes teori.   

 

2.6.3 Begränsningar av ensamrätten – tid, former, patentkrav och experiment 

I nedanstående stycken kommer reglerna om patents tidsbegränsade karaktär, patentformerna, 

patentkraven samt experimentundantaget att analyseras utifrån Lockes teori. I likhet med 

föregående avsnitt har indelningen skett med utgångspunkt i vilka tänkbara problem som kan 

uppstå i förhållande till teorin. Gällande specifikt detta avsnitt har det övergripande problemet 

bedömts vara att nämnda regler i viss mån kan begränsa utsträckningen av ensamrätten i sig.     

Avseende tidsbegränsningen har det framförts att Hestermeyer anser att sådana regler 

svårligen kan anses förenliga med Lockes teori. Förutom den grundläggande perioden på 20 

år förefaller kritiken således också omfatta förlängningsreglerna för specifikt 

läkemedelspatent. De beskrivna bestämmelserna utökar visserligen patentperioden, men 

Hestermeyer verkar ifrågasätta själva tidsbegränsningen i sig. 175  Med utgångspunkt i 

ensamrättshavarnas perspektiv kan det argumenteras att påståendet är den mest passande 

 
173 Förenligheten i detta fall utgår således från de behövandes perspektiv. 
174 Som har beskrivits stadgar de nordiska förarbetena till PL att särskiljning från upptäckt förutsätter att dessa 

krav är uppfyllda, NU 1963:6, s. 96–97. 
175 Hestermeyer, 2007, s. 29–30. 
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slutsatsen. Vid utredning av teorin tycks inget direkt stöd framkomma för att ensamrätter 

endast ska avse en viss tidsperiod. Det kan påstås att Lockes formuleringar i stället antyder 

motsatsen.176 Reglernas förenlighet förefaller därför vara tveksam. 

Vid ovan påstående måste dock enligt min mening innebörden och syftet med förbehållen 

återigen beaktas. Som framfördes i föregående avsnitt kan förbehållen åtminstone till viss del 

rättfärdiga förekomsten av inskränkningar i ensamrätter. I och med en tidsmässig avgränsning 

av patentskyddet kan det hävdas att resurstillgången för övriga människor främjas. 

Avgränsningen medför att patenthavares exklusiva bestämmanderätt begränsas gentemot 

andras önskemål och behov. Reglerna kan därigenom argumenteras överensstämma med 

första förbehållets ”at least where there is enough, and as good left in common for others”.177 

Därutöver kan en sådan inskränkning argumenteras också vara förenlig med kraven i det 

andra förbehållet. Genom att begränsa skyddstiden kan det påstås att ensamrättsinnehavarna 

blir mer benägna att faktiskt nyttja sina patentföremål under den aktuella perioden. 

Inskränkningen fungerar med andra ord som en form av incitament. En sådan situation kan 

därigenom motverka att resurser riskerar att förfalla på grund av att de inte används. 

Tidsbegränsningen tycks på så vis enligt min mening kunna vara förenlig med frasen 

”Nothing was made by God for Man to spoil or destroy”.178   

Beträffande frågan om förenligheten av de beskrivna patentformerna råder enligt min 

uppfattning viss oklarhet. Att produktpatent bör anses förenliga kan argumenteras vara en 

logisk slutsats. Vid ett flertal tillfällen hänvisar Locke uttryckligen till olika typer av fysiska 

objekt, exempelvis de tidigare nämnda äpplena och ekollonen. Ensamrätter till faktiska 

föremål kan därmed betraktas överensstämma med teorin. Huruvida metoder eller 

användningsformer också kan omfattas av den privata egendomsrätten är dock mer 

svårbesvarat. Å ena sidan förefaller ingen formulering indikera att sådana ensamrätter ska 

betraktas vara direkt oförenliga med teorin. Å andra sidan tycks samtidigt uttryckligt stöd för 

deras förekomst saknas. Frågan kan dock enligt min mening åtminstone till viss del besvaras 

genom att beakta det tidigare beskrivna arbetskonceptet.  

Som framfördes i avsnitt 1.5.2 menar Locke att varje människa är ägare över sin egen 

kropp. Samma äganderätt omfattar även det som har tillkommit av kroppens utförda arbete. 

Med utgångspunkt i Lockes ordalydelser kan det därutöver hävdas att enskilt ägande även ska 

avse arbetet i sig. Vid beskrivningen av arbetskonceptet anges följande mening: ”The Labour 

 
176 Se i synnerhet Locke, Second Treatise, §§ 29–30, Laslett, 1988, s. 289–290.  
177 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288.  
178 Locke, Second Treatise, § 31, Laslett, 1988, s. 290. 
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of his Body, and the Work of his Hands, we may say, are properly his.”179 Beroende på hur 

frasen tolkas kan det argumenteras att kursiveringarna indikerar ett ägande över själva 

arbetsprocessen. Det kan således vara förenligt med teorin att ensamrätter inte enbart omfattar 

faktiska produkter. 

Med utgångspunkt i ovanstående slutsatser kan det argumenteras att beskrivna regler om 

patentformer är förenliga med Lockes teori. Problem tycks dock enligt min mening uppstå 

angående patentering av specifikt läkemedel. Som nämndes i avsnitt 2.1 ansågs tidigare 

meddelandet av sådana patent inte vara förenligt med allmänna patenträttsliga principer. Det 

menades att produktpatent på läkemedel ytterst medför att enskilda beviljas makt över andras 

liv och död.180 Jämfört med Lockes beskrivna förbehåll kan det således hävdas att regler som 

tillåter sådana former av privata egendomsrätter inte överensstämmer med teorins 

grundprinciper. Enligt min uppfattning härstammar dock problemen i grunden från reglerna 

om den patenträttsliga ensamrätten. Att lagstiftning tillåter olika typer av patent behöver i sig 

inte var oförenligt med de nämnda förbehållen. Som angavs inledningsvis i detta avsnitt kan 

sådana regler i stället argumenteras begränsa ensamrättens utsträckning och omfattning. En 

mer passande beskrivning är enligt min mening att konflikten tycks härstamma från själva 

tillåtandet av läkemedel som ensamrättsföremål. Frågan kommer att behandlas vidare i 

efterföljande avsnitt.  

Vidare ska även en analys genomföras angående de så kallade patentkraven. Som beskrevs 

under utredningen anger 39 § 1 men. PL att patentkraven bestämmer ett patentskydds närmare 

omfattning. Lagstiftningen kan av den orsaken betraktas som en form av 

ensamrättsbegränsning för patenträtter. Till skillnad från tidsbegränsningen kan dock 

patentkravens förenlighet med egendomsteorin framstå som mindre problematisk. Lockes 

ordval förefaller enligt min mening inte antyda att sådana regler är oförenliga med teorins 

grundidéer. De aktuella paragraferna tycks i stället mena att ensamrätter ska ha tydliga 

gränser gentemot resurser som omfattas av andras ägande.181 En enskild privat rätt ska med 

andra ord endast omfatta ett särskilt bestämt föremål.182 Krav på att närmare ange uppgifter 

om det som söks skyddat genom patentet kan därmed betraktas vara förenligt med teorin.   

Ovanstående slutsats måste dock jämföras med det som framfördes angående 8 § 2 st. 2 

men. PL och kemiska föreningar. Som beskrevs i avsnitt 2.2 medför paragrafen att ett 

 
179 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 287–288. Ursprungliga kursiveringar.  
180 Levin och Hellstadius, 2019, s. 273. 
181 Jfr Locke, Second Treatise, §§ 28–30, Laslett, 1988, s. 287–288. I synnerhet verkar Locke mena att det ska 

finns en tydlig gräns mellan privat egendomsrätt och det övrigt gemensamt ägda.  
182 Mot bakgrund av det som framfördes angående patentformerna behöver föremål inte nödvändigtvis endast 

avse fysiska produkter.  
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meddelat patentskydd kan omfatta en patenterad förenings samtliga användningar. Skyddet 

begränsas således inte till enbart ett användningsområde och kan därmed argumenteras bli 

oproportionerligt brett. Jämfört med slutsatsen i ovan stycke uppstår problem i förhållande till 

Lockes teori. Förutom att en sådan ensamrätt inte i samma uträckning har tydliga gränser kan 

också regelns förenlighet med de beskrivna förbehållen ifrågasättas. 

Utifrån patenthavarens perspektiv kan det hävdas att regeln tycks överensstämma med 

teorin. Vid beaktande av första förbehållets krav på att det ska finnas kvar tillräckligt mycket 

av det gemensamt ägda förefaller dock problem uppstå. Enligt förbehållet måste omfattningen 

av en individs enskilda egendomsrätt begränsas i förhållande till det allmänna. Mot bakgrund 

av bestämmelsens hänvisade kritik tycks emellertid 8 § 2 st. 2 men. PL medföra att vissa 

ensamrätter saknar sådana begränsningar. Regeln förefaller därför svårligen kunna bedömas 

vara förenlig med Lockes teori. 

Slutligen ska också förenligheten av det lagstadgade experimentundantaget analyseras. 

Som beskrevs i avsnitt 2.5 följer av 3 § 3 st. 3 p. PL att utnyttjanden som sker i 

experimentsyfte undantas från ensamrätten. I likhet med de övriga delarna av detta avsnitt 

utgör experimentundantaget således en begränsning av patenträttsliga ensamrätter. Mot 

bakgrund av det som tidigare har angetts angående de nämnda förbehållen kan begränsningen 

tyckas vara förenlig med teorin. Innan ett sådant påstående kan göras måste dock enligt min 

mening Lockes ordalydelser först beaktas.  

Som nämndes tidigare menar Locke att resurser kan bli en persons privata rätt i samband 

med att arbete utförs.183 Vid angivandet av detta förefaller ingen formulering antyda att andra 

människor ska tillåtas utnyttja personens ensamrättsföremål utan dennes tillstånd.184 Utifrån 

patenthavarens perspektiv kan förenligheten av experimentundantaget därmed hävdas vara 

tveksam. En sådan slutsats förefaller dock kunna ifrågasättas mot bakgrund av teorins första 

förbehåll. Ett av de primära syftena med experimentundantaget är att underlätta forskning och 

vidareutveckling.185 Bestämmelsen verkar med andra ord vara utformad för att underlätta 

andras resursanvändning, vilket kan argumenteras åtminstone till viss del överensstämma med 

”at least where there is enough, and as good left in common for others”.186 I och med att 

patenträtten inte hindrar all användning begränsas utsträckningen av individens ensamrätt i 

förhållande till övriga människor. Regeln tycks därför vara förenlig med teorin. 

 
183 I avsnitt 2.6.1 angavs citatet ”and so they became his private right”, Locke, Second Treatise, § 28, Laslett, 

1988, s. 288. 
184 Slutsatsen baseras i synnerhet på ordalydelserna i Locke, Second Treatise, §§ 27–29, Laslett, 1988, s. 287–

289. 
185 SOU 2008:20, s. 360. 
186 Locke, Second Treatise, § 27, Laslett, 1988, s. 288. 
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Ovanstående kan argumenteras också avse den hänvisade bestämmelsen i 3 § 3 st. 4 p. PL. 

Som nämndes under utredningen innebär paragrafen att studier, prövningar, undersökningar 

samt praktiska åtgärder som är hänförliga till ett referensläkemedel kan undantas från en 

patenthavares ensamrätt. Eftersom syftet är att förenkla tillträdet till gemenskapsmarknaden 

förefaller bestämmelsen vara utformad utifrån andras resursbehov. 

 

2.6.4 Ensamrätten och läkemedel 

Nedanstående avsnitt kommer att analysera förenligheten av den patenträttsliga ensamrättens 

förekomst och innebörd. I avsnitt 2.6 nämndes att grundproblemet med reglerna tycks vara 

risken att utsatta personer nekas tillgång till potentiellt livsnödvändiga resurser. Som kommer 

att framgå av efterföljande stycken kan det dock enligt min mening argumenteras att 

ensamrättsinnehållet i sig inte nödvändigtvis är grundorsaken. Problemet förefaller i stället 

härstamma från lagstiftningens tillåtande av läkemedel som ett patenträttsligt 

ensamrättsföremål.187  

Som angavs tidigare stadgar 1 § PL att beviljande av patent medför en ensamrätt att 

yrkesmässigt utnyttja en uppfinning. Vidare förklaring följer av 3 § PL där det beskrivs vilka 

former av nyttjanden som kräver patenthavarens samtycke. Paragraferna ger på så sätt 

ensamrättsinnehavaren ett skydd mot andras otillåtna förfoganden av den patenterade 

uppfinningen. Vid jämförelse med Lockes synsätt förefaller enligt min mening sådana regler 

åtminstone i viss mån kunna vara förenliga med teorin. 

Ovan påstående härstammar i grunden från att flera av Lockes hänvisade paragrafer stödjer 

förekomsten av privata egendomsrätter. Som har nämnts kan sådana rättigheter uppkomma 

genom att personer blandar resurser med eget arbete. Regler som på så sätt möjliggör 

meddelandet av ensamrätter bör därigenom kunna argumenteras överensstämma med teorins 

grundidéer. Föregående torde också vara applicerbart avseende kravet på att vissa 

nyttjandeformer kräver patenthavarens samtycke. När en ensamrätt uppkommer i enlighet 

med egendomsteorin uppstår en privat rätt till föremålet i fråga. 188  Med utgångspunkt i 

 
187  Denna del fortsätter således analysen som påbörjades i föregående avsnitt angående patenformernas 

förenlighet. Som nämndes tycks utformningen av reglerna i sig inte vara oförenlig med Lockes beskrivna 

förbehåll och teori. Problem kan i stället hävdas uppstå på grund av att läkemedel kan utgöra föremål för 

patenträttsliga ensamrätter. Enligt min mening är således förekomsten av produktpatent på läkemedel inte 

den egentliga orsaken till att reglernas förenlighet med Locke kan ifrågasättas. En mer passande beskrivning 

är att tillåtandet av själva ensamrätten är grunden till konflikten.   
188 Som angavs tidigare baseras detta på Locke, Second Treatise, § 28, Laslett, 1988, s. 288.   
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Lockes formuleringar torde en sådant rätt även innefatta möjligheten att begränsa andras 

användning av det aktuella föremålet.189  

Mot bakgrund av ovanstående kan det enligt min mening argumenteras att förekomsten 

och innebörden av den patenträttsliga ensamrätten i grunden är förenlig med Lockes teori. Vid 

jämförelse med teorins tredje förbehåll tycks dock problem uppstå gällande specifikt 

läkemedelspatentering. Som nämndes tidigare menar Locke att ingen människa kan bedömas 

ha berättigad makt över en annans liv genom rättigheter i egendom. Visserligen har personer 

privat rätt till det egna arbetet men detta måste samtidigt begränsas av andras nöd. 190 

Förenligheten av regler som tillåter ensamrätter avseende livsnödvändiga resurser såsom 

läkemedel tycks därigenom kunna ifrågasättas. Ett sådant påstående måste dock jämföras med 

det aktuella förbehållets sista del.     

Som framfördes i avsnitt 1.5.2 menar Locke att nödställda individer ska ha tillgång till 

resurser som de behöver för att överleva. Om resursen i fråga redan ägs av en annan tycks 

dennes vilja vara subsidiär i förhållande till den utsattes behov. I det hänvisade avsnittet 

nämndes också att den praktiska innebörden av föregående inte uttryckligen förklaras av 

Locke. Det angavs att förbehållets formuleringar leder till slutsatsen att de utsattas tillgång 

teoretiskt kan säkerställas genom ett flertal olika former av ägande eller nyttjande. Exakt hur 

de behövandes rätt ska förstås ur ett rättsligt perspektiv blir således föremål för tolkning. Med 

utgångspunkt i Lockes ordval tycks dock det centrala vara att människor i nöd besitter någon 

form av rätt till resurser. 191  Lagstiftning som säkerställer sådan tillgång torde därmed 

åtminstone till viss del kunna argumenteras vara förenlig med teorin.  

Ovan slutsats blir särskilt relevant vid beaktande av det som framfördes i uppsatsens 

inledning angående reglerna om tvångslicensiering. Som nämndes har det i svensk doktrin 

angetts att sådana regler utgör en passande avvägning mellan ensamrätter och behovet av 

läkemedel. Beroende på utformningen kan det med andra ord vara möjligt att deras förekomst 

medför att regler som tillåter läkemedelsensamrätter ändå är förenliga med Lockes teori. 

Innan frågan kan analyseras vidare måste dock först ytterligare utredning genomföras.  

 

2.6.5 Sammanfattande och avslutande kommentarer 

Med utgångspunkt i de ovanstående analysavsnitten förefaller svaret på huruvida reglerna om 

patent på läkemedel är förenliga med Lockes teori bero på vilken del av lagstiftningen som 

 
189 Se i synnerhet Locke, Second Treatise, §§ 28–29, Laslett, 1988, s. 288–289.    
190 Som angavs under utredningen av Lockes teori baseras detta på Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 

170.  
191 Jfr Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170.   
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analyseras. Vissa aspekter tycks överensstämma med teorin medan andra kan argumenteras 

motsäga dess grundidéer. Föregående gäller i synnerhet det som framfördes i föregående 

avsnitt angående ensamrätten och läkemedel.  

Trots ovanstående är det enligt min mening ändå möjligt att tillhandahålla ett mer entydigt 

och övergripande svar på frågan. Ett sådant svar kräver dock först att de andra delarna av 

lagstiftningen också utreds och analyseras. Av den orsaken kommer nästföljande två kapitel 

att behandla frågor som kan påverka bedömningen av förenligheten. 

Uppsatsens slutliga analys av reglernas förenlighet med Lockes teori sker i kapitel 5.   
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3 Patent på den andra eller senare medicinska 
indikationen 

 

I detta kapitel utreds reglerna beträffande det som brukar benämnas patent på den andra eller 

senare medicinska indikationen.192 Som kommer att framgå av redogörelsen nedan kan sådana 

patent meddelas enligt nu gällande rätt. Reglerna är dock samtidigt föremål för viss kritik. 

Motståndare menar att tillåtandet ger upphov till artificiell förlängning av skyddstiden för 

patenterade läkemedel; så kallat evergreening. 193  Eftersom kritiken är relevant för 

förenligheten med Lockes teori kommer avsnitt 3.3 att behandla frågan.  

 

3.1 Medicinska indikationer och patentering 

Innan patent på den andra eller senare medicinska indikationen mer ingående kan behandlas, 

måste först vissa grundläggande begrepp utredas. 

I situationer där kemiska föreningar kan tillämpas för medicinska ändamål brukar 

begreppet medicinska indikationer användas. Varje enskild indikation kan hänföras till ett 

specifikt medicinskt syfte för de aktuella föreningarna. 194  Annorlunda uttryckt avser 

begreppet ett visst sjukdomstillstånd som kan behandlas genom ett specifikt läkemedel.195      

I praktiken är ett läkemedel vanligtvis avsett att behandla antingen en särskild sjukdom 

eller en särskild typ av sjukdomar.196 Det är dock möjligt för en viss substans att även vara 

tillämpbar vid ett flertal andra behandlingsformer.197 I en situation där en person upptäcker att 

ett läkemedel kan användas för att behandla en sjukdom utöver den ursprungligt angivna, 

föreligger det som benämns ”den andra medicinska indikationen”.198 Det kan med andra ord 

sägas att läkemedlet nu har uppvisat en tidigare okänd indikation. 199  I förhållande till 

läkemedelspatent har frågan gett upphov till vissa särskilda bestämmelser.  

 
192 Uttrycket används i exempelvis prop. 2010/11:82, s. 10; SOU 2006:70, s. 120; samt Levin och Hellstadius, 

2019, s. 274. Notera samtidigt att regeln av vissa enbart tituleras som ”patent på andra medicinska 

indikationen”, Domeij, 1998, s. 319. 
193 Bruncevic och Käll, 2016, s. 92; se Beall m.fl., 2016, s. 1; samt jfr Feldman, 2018, s. 590.  
194 SOU 2008:20, s. 209. 
195 Domeij, 1998, s. 313. 
196 SOU 2006:70, s. 120. 
197 Domeij, 1998, s. 313. Exempelvis kan substansen kinin användas vid malariaprevention, lunginflammation 

samt feber och smärta. 
198  SOU 2006:70, s. 120. Notera dock samtidigt att termen syftar på varje ny behandlingsmöjlighet hos 

läkemedlet, inte enbart den numeriskt andra, Domeij, 1998, s. 319. Den tidigare hänvisningen till ”andra eller 

senare” kan därmed argumenteras vara mest passande.  
199 Domeij, 1998, s. 319. I Domeij, 2007, s. 78 anges att en sådan situation kan föreligga om exempelvis ett 

blodtryckssänkande läkemedel visar sig kunna bota åksjuka. Ett annat exempel framgår av Levin och 

Hellstadius, 2019, s. 270. Enligt hänvisningen var det kring 1943 känt att den kemiska föreningen disulfiram 

var verksam mot skabb. Två år senare upptäcktes emellertid att den därutöver medförde obehagliga effekter 
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Som nämndes i avsnitt 2.2 kan det ensamrättsskydd som uppkommer genom patent 

omfatta all användning av en kemisk förening. Normalt sett kan ett produktpatent därigenom 

bedömas innefatta skydd för användningar som inte uttryckligen angavs i 

patentbeskrivningen.200 Som kommer att framgå av utredningen i följande avsnitt finns dock 

viss särreglering.    

 

3.2 Patent på andra eller senare indikationen 

I avsnitt 2.4 angavs att nyhetskriteriet utgör ett av de grundläggande villkoren för att kunna 

beviljas patent. I det fall en kemisk förening är känd sedan tidigare betraktas detta på så sätt 

utgöra ett hinder mot att den kan patenteras. Enligt reglerna för patent på andra medicinska 

indikationen kan dock vissa typer av patent ändå tillåtas.201 Nedanstående redogör för hur en 

redan ensamrättsskyddad kemisk förening kan utgöra grunden för patentering av en senare 

upptäckt användning. 

För att tydliggöra innebörden av reglerna kan följande exempel användas: Person A har 

meddelats produktpatent på en kemisk förening som används för att behandla sjukdom X. 

Eftersom patentet härstammar från produkten i sig omfattar skyddet normalt sett all 

användning. Person B upptäcker dock att samma kemiska förening också kan användas för att 

behandla sjukdom Y, det vill säga en annan medicinsk indikation. Enligt nu gällande rätt är 

det möjligt för person B att meddelas patent baserat på denna nyupptäckta användning av det 

redan kända ämnet. Uppfinningar av sådant slag skyddas genom så kallade 

användningsbundna produktpatent. 202  Det patenträttsliga skyddsomfånget för person B 

kommer i exemplet att begränsas till den angivna användningen.203 Vid formuleringen av de 

tillhörande patentkraven är uttrycket ”användning av substansen X för tillverkning av ett 

läkemedel för behandling av sjukdomen Y” vanligt förekommande.204 

 
tillsammans med alkohol. Sedan 1948 har den därför tillämpats vid behandling av alkoholmissbruk under 

namnet antabus.         
200 SOU 2006:70, s. 120. 
201 SOU 2008:20, s. 210. 
202 Exemplet är utformat utifrån det som framförs i SOU 2006:70, s. 120; samt SOU 2008:20, s. 209–211. 

Uttrycket användningsbundna produktpatent förekommer även i prop. 2006/07:56 s. 82; samt Levin och 

Hellstadius, 2019, s. 274. Närmare beskrivning av vad gällande rätt egentligen utgör kommer att ske i 

efterföljande stycke. Anledningen till att utredningen inte börjar med en direkthänvisning till tillämplig 

lagstiftning är att reglerna enligt min mening kan uppfattas som svårtolkade utan ett inledande exempel.   
203 Prop. 2006/07:56 s. 82–83; samt SOU 2008:20, s. 210. 
204 SOU 2008:20, s. 210. Samma källa anger också att vid patent på den första medicinska indikationen kan 

utformningen ”substansen X för terapeutisk användning” användas. Båda formuleringar anges också i 

Domeij, 2007, s. 79. På den hänvisade sidan i utredningen poängteras därutöver att vid den första medicinska 

indikationen kan skyddet gälla all terapeutisk behandling. För den andra indikationen måste dock 

användningen vara specifik.  
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Att andra eller senare medicinska indikationer är patenterbara har slagits fast av 

Europeiska patentverkets (EPO205) stora besvärskammare i mål G 5/83 (Second medical 

indication). I Sverige bekräftades rätten senare i och med avgörandet RÅ 1991 not 483. I 

svensk patentlagstiftning, 2 § 4 st. PL, framgår numera att användningsbundna produktpatent 

är tillåtna för indikationer av nämnda slag.206 

Av ordalydelsen i den hänvisade paragrafen framgår primärt två olika regler.207 I 1 men. 

stadgas att kravet på nyhet inte hindrar att patent meddelas på ett känt ämne eller känd 

blandning av ämnen för användning vid ett förfarande som avses i 1 d § PL, om 

användningen av ämnet eller blandningen av ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. 

Annorlunda uttryckt är det alltså möjligt att beviljas patent på ett redan känt ämne när det 

första gången visas verksamt i form av ett läkemedel. I en sådan situation skyddas det aktuella 

patentet genom ett användningsbundet produktpatent.208 

Den andra regeln i 2 § 4 st. PL framgår av 2 men. Enligt lagrummet utgör nyhetskravet inte 

heller ett hinder mot att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen 

för en specifik användning vid ett förfarande som avses i 1 d § PL, om en sådan användning 

inte är känd. Regeln medför på så vis att en ny användning av ett sedan tidigare känt 

läkemedel kan vara föremål för patentering.209  

Utöver det som har framförts i ovanstående stycken finns ytterligare två frågor som måste 

behandlas. I avsnitt 2.4 nämndes att uppfinningshöjd utgör ett av de grundläggande villkoren 

för att kunna beviljas patent. I förhållande till patentering av den andra eller senare 

medicinska indikationen måste detta krav fortfarande beaktas. Med andra ord kan patentskydd 

inte uppkomma om en viss medicinsk indikation bedöms vara näraliggande för en fackman.210 

Den andra frågan som måste behandlas rör så kallade beroendepatent 211  och kan 

exemplifieras med följande: Person A har en patenträttslig ensamrätt till ämnet X, vilket 

person B vidareutvecklar till XY. Person B meddelas senare patent för sin nya uppfinning och 

blir därigenom per definition beroende av det tidigare patentet. Den senare tillkomna 

ensamrätten kan med andra ord inte nyttjas utan att indirekt inkräkta på den första rätten. 

 
205 European Patent Office. 
206  Beträffande användningen av uttrycket ”användningsbundna produktpatent” se tidigare hänvisningar. 

Begreppet förekommer inte i den nämnda paragrafen. 
207 Formuleringen i denna paragraf är den huvudsakliga orsaken till varför kapitlet inte inleds med en utredning 

av den tillämpliga lagstiftningen. Enligt min mening består paragrafen av två förhållandevis långa och 

svårtolkade meningar, vilket gör att sekundärkällor utgör en mer lättbegriplig startpunkt.   
208 Levin och Hellstadius, 2019, s. 276. 
209 Levin och Hellstadius, 2019, s. 276.    
210 SOU 2008:20, s. 210. 
211 Begreppet används inte uttryckligen i de hänförliga paragraferna, men förekommer i SOU 2008:20, s. 210 

och är enligt min mening ett tydligt och förståeligt samlingsnamn.  
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Person B:s patent är på så sätt i ett rättsligt beroendeförhållande till person A:s patent och 

användning förutsätter samtycke.212 Som framgår av 46 § 1 st. PL kan dock en patenthavare 

som är i person B:s situation i vissa fall beviljas en tvångslicens för att utnyttja sin 

uppfinning. Vidare utredning av tvångslicenser sker nedan i kapitel 4.                          

                     

3.3 Evergreening 

Inledningsvis i detta kapitel nämndes att reglera beträffande patent på den andra eller senare 

medicinska indikationen kritiseras för att ge upphov till så kallat evergreening. I svenska 

förarbeten har begreppet beskrivits som ”strategi med uppföljningspatentering av mer 

inkrementella följduppfinningar”.213 Generellt sett menas det tillvägagångssätt som innebär att 

ett flertal skilda patent används för att skydda olika aspekter av samma produkt. 214  I 

förhållande till läkemedelspatent avses patenthavarnas försök att förlänga tidsperioden det 

aktuella medlet uppbär patentskydd. Föregående sker genom att beviljas patent relaterade till 

dels modifiering av läkemedlet i sig, dels angivandet av nya användningssätt.215    

Evergreening som begreppet används generellt sett som kritik av motståndare till den de 

beskrivna reglerna. Kritiker anser att företag missbrukar patentsystemets utformning för att 

förhindra inträdet av konkurrerande generiska läkemedel.216 Det menas att patenthavare på ett 

otillbörligt sätt drar fördel av lagstiftningen för att därigenom förlänga sitt immateriella 

monopol.217 Även reglernas påverkan på kostnaden för tillgänglig sjukvård är föremål för 

diskussion. 218  Evergreening är enligt vissa inte behjälpligt i förhållande till att förbättra 

människors hälsa.219   

Enligt min mening förefaller ovan nämnda kritik i viss mån likna de tidigare hänvisade 

förbehållen Locke föreskriver angående ensamrätter. Som har behandlats fungerar förbehållen 

som begränsningar av enskildas möjlighet att privat tillägna sig resurser i förhållande till 

andras behov. Regler som kritiseras för att ytterst gynna privat ägande på bekostnad av andras 

hälsa är därför av intresse att analysera.               

 

 
212 Exemplet är baserat på Levin och Hellstadius, 2019, s. 312; samt SOU 2008:20, s. 210–211. Notera att kravet 

på samtycke härleds från stadgandet ”ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen genom 

att” i 3 § 1 st. PL.  
213 SOU 2006:80, s. 173. 
214 Thomas, 2009, s. 1; se Harding, 2009, s. 305; samt se Glasgow, 2001, s. 234. 
215 Mueller och Chisum, 2008, s. 1106 (med en se-hänvisning till Engelberg, 1999, not 44).   
216 Parker och Mooney, 2007, s. 235. 
217 Bansal m.fl., 2009, s. 299. Det framförs att detta sker i synnerhet beträffande särskilt ”lukrativa” mediciner. 
218 Thomas, 2009, s. 4. 
219 Se Collier, 2013, s. 385; samt se Parker och Mooney, 2007, s. 235–236. 
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3.4 Är reglerna förenliga med John Lockes teori? 

Som beskrevs tidigare menar motståndare till patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen att reglerna möjliggör artificiell förlängning av patentensamrättens skyddstid. 

Gällande förenlighetsfrågan förefaller således förekomsten av en sådan möjlighet vara det 

grundläggande problemet som måste behandlas. Förenligheten av reglerna i sig kommer dock 

också att analyseras. 

Såsom framfördes under utredningen i avsnitt 2.2 stadgar 40 § 1 st. PL att patent kan 

upprätthållas i maximalt 20 år från dagen patentansökan gjordes.220 Vid den efterföljande 

analysen nämndes att Hestermeyer anser att sådana tidsbegränsande regler svårligen kan anses 

förenliga med Lockes teori. Det framfördes också att en utredning av teorin inte heller tycks 

leda till slutsatsen att ensamrätter endast ska avse en viss bestämd tidsperiod. De aktuella 

formuleringarna i Lockes verk förefaller i stället indikera motsatsen. Trots föregående var 

slutsatsen i analysen att förenlighet med teorin ändå kan argumenteras föreligga. Påståendet 

baserades på förekomsten och innebörden av de beskrivna förbehållen. I förhållande till detta 

avsnitt medför slutsatsen att förenligheten av patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen kan förefalla tveksam.  

Som har nämnts tidigare kan teorins förbehåll beskrivas som de yttre gränserna för det 

privata egendomsförvärvandet. Förbehållen begränsar således utsträckningen av enskildas 

ensamrätter i förhållande till andras resursbehov. Av den orsaken kan enligt min mening 

regler som inskränker den tidsmässiga omfattningen av sådana rättigheter argumenteras vara 

förenliga med teorin.  

Avseende patent på den andra eller senare medicinska indikationen förefaller det dock 

kunna argumenteras att reglerna innebär att den lagstadgade tidsbegränsningen till viss del 

kan kringgås. Bestämmelserna tycks medföra att patenthavare kan upprätthålla 

ensamrättsskyddet under en längre period än vad som egentligen är avsett.221 Det kan hävdas 

att lagstiftningen ytterst gynnar läkemedelsföretagens ekonomiska intressen utan att beakta 

andras resursbehov. Med utgångspunkt i förbehållen tycks reglerna därigenom vara oförenliga 

med Lockes teori. Enligt min mening finns dock samtidigt vissa andra aspekter som först 

måste behandlas innan en sådan slutsats kan dras.      

Inledningsvis måste det som framfördes ovan angående tidsbegränsningar i viss mån 

förtydligas. Som nämndes kan sådana inskränkningar enligt min uppfattning åtminstone i viss 

 
220  Som nämndes i avsnittets utredning finns därutöver viss särreglering avseende patentering av specifikt 

läkemedel. 
221 Utifrån Bruncevic och Käll, 2016, s. 92 förefaller denna möjlighet utgöra det huvudsakliga motståndet mot 

tillåtandet av patent på den andra eller senare medicinska indikationen.   
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mån bedömas vara förenliga med Lockes teori. En sådan slutsats behöver emellertid inte 

nödvändigtvis innebära att regler som möjliggör utökning av skyddstiden automatiskt 

motsäger teorin. I avsnitt 2.6 skrevs att frågan om förenligheten kan beaktas utifrån olika 

perspektiv och att Lockes formuleringar stödjer förekomsten av ensamrätter. Det kan av den 

orsaken argumenteras att regler som främjar den privata egendomsrätten är utformad i 

enlighet med teorins grundprinciper. Utifrån patenthavarnas perspektiv kan det med andra ord 

hävdas att reglerna om patent på den andra eller senare medicinska indikationen 

överensstämmer med Lockes synsätt. 

Förutom ovanstående är det också tänkbart att reglerna kan fungera som ett incitament för 

forskare inom läkemedelsindustrin. Bestämmelser som effektivt sett innebär utökad skyddstid 

medför att ensamrätten att yrkesmässigt utnyttja den aktuella uppfinningen förlängs. Det kan 

således argumenteras att patenthavarens möjlighet till ekonomisk vinst därigenom också 

utökas. En sådan möjlighet kan hävdas vara särskilt passande avseende specifikt 

läkemedelspatentering. Sådana patent förefaller vara i särskilt behov av tidsmässigt längre 

skyddsperioder för att vara direkt lönsamma.222 Föregående tycks därigenom vara ytterligare 

en indikation på att reglerna om patent på den andra eller senare medicinska indikationen kan 

betraktas överensstämma med Lockes teori. Ett sådant påstående måste dock samtidigt beakta 

det som tidigare framfördes angående förbehållens påverkan på förenlighetsfrågan. 

Med utgångspunkt i potentiella konkurrenters perspektiv tycks enligt min mening reglernas 

förenlighet kunna ifrågasättas. Som hänvisades tidigare menar vissa kritiker att de aktuella 

bestämmelserna missbrukas av företag för att förhindra inträdet av generiska läkemedel. Det 

menas att patenthavare på ett otillbörligt sätt drar fördel av lagstiftningen för att förlänga sitt 

immateriella monopol. Tillvägagångssättet medför med andra ord att en ensam patenthavare 

kan ges möjlighet att kontrollera en viss marknad. Det kan hävdas att den enskildes rätt på så 

sätt utökas och främjas på bekostnad av övrigas resursanvändning. Mot bakgrund av 

förbehållen kan det därigenom argumenteras att reglernas förenlighet med teorin framstår som 

tveksam. 

Förutom ovanstående är det också tänkbart att patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen medför negativa konsekvenser för enskilda i behov av läkemedel. Som nämndes 

inledningsvis i uppsatsen kan läkemedelspatentering kritiseras för att göra mediciner både 

dyrare och mer svåråtkomliga. Om regler medför att patenthavare kan upprätthålla 

patentskydd under utökad tid är det således tänkbart att sådan ensidig kontroll kan resultera i 

 
222 Se SOU 2008:20, s. 113; samt jfr Levin och Hellstadius, 2019, s. 336. 
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prisökningar och försämrad tillgänglighet. Förenlighet med teorins tredje förbehåll tycks 

därigenom kunna ifrågasättas. Som har nämnts i tidigare avsnitt innebär förbehållet att ingen 

människa kan bedömas ha berättigad makt över en annans liv genom rättigheter i egendom. 

Regler som på ovan beskrivna sätt utökar ensamrättshavares makt gentemot andras 

resursanvändning kan därmed argumenteras inte överensstämma med teorins grundprinciper. 

Förenlighet med teorin förefaller därför inte föreligga. 

Det är dock tänkbart att ovan påstående kan kritiseras för att enbart utgå från en effekt av 

lagstiftningen, i stället för dess egentliga innebörd. Lagtexten i 2 § 4 st. PL stadgar inte 

uttryckligen att skyddstiden för en meddelad patenträttslig ensamrätt kan förlängas. Att en 

sådan förlängning ändå är möjlig beror i grunden på regleringens utformning. Som nämndes i 

utredningen i avsnitt 3.2 anger den aktuella paragrafen primärt två olika regler. Den första 

medför att det är möjligt att beviljas patent på ett redan känt ämne när det första gången visas 

verksamt i form av ett läkemedel. Den andra regeln innebär att en ny användning av ett sedan 

tidigare känt läkemedel kan vara föremål för patentering. Med utgångspunkt i 

formuleringarna kan det således hävdas att avsikten inte är att utöka ensamrättshavares makt 

gentemot övrigas resursanvändning. Det kan påstås att reglerna i stället tycks främja 

möjligheten att utveckla nya uppfinningar, vilket kan gynna samhället som helhet.  

Enligt min mening innebär dock en sådan slutsats att betydelsen av de tidigare beskrivna 

problemen ignoreras. Med utgångspunkt i den hänvisade kritiken tycks evergreening vara en 

direkt följd av tillåtandet av patent på den andra eller senare medicinska indikationen. 

Möjligheten att på så sätt artificiellt förlänga ensamrättens skyddstid är därigenom ett verkligt 

problem som måste behandlas. Enligt min mening kan det därför argumenteras att analyserna 

i föregående stycken är både relevanta och tillämpliga. Jämfört med formuleringarna i främst 

det tredje förbehållet kan det påstås att lagstiftningen inte direkt överensstämmer med Lockes 

synsätt. Nämnda regler förefaller på så sätt inte vara förenliga med teorin.  

Det måste samtidigt noteras att ovan slutsats inte nödvändigtvis innebär att reglerna om 

patent på läkemedel överlag är oförenliga med Lockes teori. Innan en sådan fråga kan 

besvaras måste först de tidigare nämnda reglerna för tvångslicensiering utredas och 

analyseras. Uppsatsens slutliga analys sker därför i kapitel 5.           
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4 Tvångslicenser 
 

I uppsatsens inledning nämndes att reglerna kring tvångslicensiering enligt svensk doktrin 

utgör en passande avvägning mellan ensamrätter och behovet av läkemedel.223 Detta kapitel 

utreder således vad sådana regler egentligen innebär.  

I likhet med det som framfördes angående patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen är tvångslicens ett omdiskuterat rättsområde.224 Eftersom debatten är relevant för 

reglernas förenlighet med Lockes teori kommer frågan att behandlas nedan.      

 

4.1 Grunderna till tvångslicensiering 

Som beskrevs tidigare i uppsatsen medför det patenträttsliga skyddet att ingen får 

yrkesmässigt utnyttja en uppfinning utan patenthavarens samtycke. Det är dock tänkbart att 

lagstadgade undantagssituationer från sådana ensamrätter kan vara behövliga.225 Exempelvis 

kan problem uppstå om en patenthavare av någon orsak nekar andra personer tillgång till sin 

patenterade uppfinning. Förutsatt att vissa omständigheter är uppfyllda kan i sådana 

situationer en tvångslicens utfärdas.226 

Övergripande tycks reglerna om tvångslicensiering motiveras utifrån tanken att 

ensamrättshavare inte ska ha möjlighet att undanhålla samhällsviktig teknik.227 I de nordiska 

förarbetena till PL anges att en viktig aspekt med patent är att uppfinningen ska kunna nyttjas 

i den tekniska utvecklingen. Det framförs att patentsystemet av den orsaken förutsätter regler 

som kan förhindra att patentbeviljande sker i strid med samhällsintresset.228  

I inledningen till det här kapitlet nämndes att tvångslicensiering är ett omdiskuterat 

rättsområde. I Europa har debatten under senare tid i synnerhet präglats av frågan om tillgång 

till patenterade biomedicinska 229  uppfinningar. 230  Å ena sidan kan biotekniska produkter 

 
223  Som kommer att framgå av hänvisningarna till lagtexten i efterföljande avsnitt används begreppet 

tvångslicens uttryckligen i PL:s paragrafer. 
224 SOU 2008:20, s. 456. 
225 Prop. 2003/04:55, s. 106. 
226 SOU 2008:20, s. 455–456. I doktrin poängteras samtidigt att tvångslicenser inte är avsedda att ”öppna en 

möjlighet för en kommersiell aktör som har svårt att komma överens med patenthavaren”, Domeij, 2007, s. 

148. Som kommer att framgå av nedanstående utredning kan tvångslicenser enbart användas i vissa särskilda 

undantagssituationer.   
227 Se SOU 2008:20, s. 456; jfr prop. 2003/04:55, s. 106; se Domeij, 2007, s. 148; jfr dock Bernitz m.fl., 2017, s. 

201. Enligt den sistnämnda är ändamålet med reglerna att motverka missbruk i form av patentförvärvande 

endast i syfte att försvåra för potentiella konkurrenter. Stadgandet motsäger inte direkt det som framförs i 

förarbetena, men författarna tycks mena att skyddsintresset är andra marknadsaktörer i stället för samhället 

som helhet..      
228 NU 1963:6, s. 292. 
229 Begreppet biotekniska läkemedel avser främst proteinbaserade läkemedel som antikroppsläkemedel och olika 

hormoner, SOU 2008:20, s. 538. Som nämndes i avsnitt 1.2 är läkemedel i grunden olika former av kemiska 

föreningar, men vissa härstammar ursprungligen från biologiska källor. Gällande bioteknik är termen ett 
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såsom läkemedel sägas vara av avgörande betydelse för hälso- och sjukvården.231 Å andra 

sidan kan tvångslicens samtidigt kritiseras för att innebära ett betydande ingrepp i 

patenthavares ensamrätt. Sådana ingrepp kan därigenom hävdas minska incitamenten till att 

bedriva forskning.232 

I förhållande till Lockes teori blir tillåtandet av tvångslicenser en särskilt relevant fråga att 

utreda. Som har nämnts tidigare måste nödställda personer på något sätt ges tillgång till 

resurser de behöver. Att en sådan tillgång sker genom en tvångslicens kan argumenteras vara 

särskilt passande. Innan reglernas förenlighet med teorin kan analyseras måste dock först en 

utredning genomföras.         

 

4.2 Tvångslicens i svensk rätt 

I svensk lagstiftning återfinns reglerna för tvångslicenser i 45–50 §§ PL. Allmänna 

förutsättningar följer av 49–50 §§ medan 45–48 §§ anger vissa regler för särskilda tillfällen. 

Enligt 49 § 1 st. PL får tvångslicens endast meddelas till den som kan antas ha möjlighet 

att utnyttja uppfinningen på ett godtagbart sätt och i överensstämmelse med licensen. Regeln 

innebär att den som önskar bli meddelad tvångslicens ska dels kunna betala de nödvändiga 

avgifterna, dels upprätthålla den standard som krävs för produktionen. 233  Samma lagrum 

stadgar också att beviljandet av en tvångslicens förutsätter att sökanden utan framgång har 

försökt uppnå en frivillig licens med patenthavaren. Enligt 2 st. i paragrafen hindrar en 

tvångslicens inte patenthavaren från att själv utnyttja den aktuella uppfinningen. 

Av 50 § PL följer dels att tvångslicenser meddelas av rätten, dels att rätten bestämmer i 

vilken omfattning uppfinningen får nyttjas. Lagrummet anger därutöver att rätten kan efter 

yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor. 

Enligt 45 § PL kan tvångslicens meddelas i situationer där en patenterad uppfinning inte 

utövas i skälig utsträckning i Sverige och denna underlåtenhet saknar godtagbar anledning. I 

doktrin har regeln benämnts ”tvångslicens vid underlåten utövning”.234 Begreppet utövning 

ska förstås som framställning av patentskyddade alster eller användning av patentskyddade 

förfaranden.235 Den närmare innebörden av skälig utsträckning tycks dock variera beroende 

 
samlingsbegrepp för användning av molekylärbiologiska, cellbiologiska och mikrobiologiska förfaranden 

och metoder för tekniska ändamål, SOU 2008:20, s. 20.  
230 SOU 2008:20, s. 456. 
231 SOU 2008:20, s. 456. En annan typ av viktig bioteknisk produkt är diagnostiska tester. 
232 Jfr Helfer och Austin, 2011, s. 135–136. 
233 Prop. 2003/04:55, s. 107; samt jfr prop. 1966:40, s. 182.  
234 Levin och Hellstadius, 2019, s. 332.  
235 Prop. 1966:40, s. 165–166. 
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på omständigheterna i det enskilda fallet.236 Det huvudsakliga syftet med bestämmelsen är att 

motverka så kallat undertryckande av patent. Sådant beteende innebär att patentförvärvning 

enbart sker i syfte att försämra möjligheterna för potentiella konkurrenter. Den som 

införskaffar patenten har med andra ord ingen egentlig avsikt att faktiskt utnyttja dem.237 I 

doktrin har det poängterats att sådant tillvägagångssätt även kan vara ett problem för 

samhället som helhet. Det har angetts att undertryckande av patent kan motverka den 

allmänna tekniska utvecklingen.238     

Regeln i 46 § PL avser situationer beträffande så kallade beroendepatent, vilket i viss mån 

behandlades ovan i avsnitt 3.2. Paragrafen avser situationer där utnyttjandet av en patenterad 

uppfinning är beroende av ett patent som tillhör någon annan. I ett sådant fall kan den första 

patentinnehavaren beviljas en tvångslicens för att få utnyttja den andra uppfinningen.  

Lagrummet stadgar dock också att en sådan licens endast meddelas om sökanden kan visa att 

den första uppfinningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i 

förhållande till den andra uppfinningen. Med utgångspunkt i doktrinuttalanden tycks 

bestämmelsen överlag vara motiverad utifrån det allmännas intresse att värdefulla 

uppfinningar faktiskt utnyttjas.239 

Av 47 § PL följer att tvångslicens kan i vissa fall meddelas om allmänt intresse av 

synnerlig vikt kräver en sådan åtgärd. Övergripande avser regeln situationer där en viss 

uppfinning bedöms vara av särskild betydelse för ett viktigt samhällsintresse, exempelvis 

folkförsörjning av mediciner.240 Uteslutande privata intressen beaktas således inte.241 

Slutligen kan tvångslicens även meddelas utifrån regeln i 48 § PL. Bestämmelsen har i 

doktrin benämnts ”tvångslicens på grund av tidigare utnyttjande av patenterad uppfinning”.242 

Enligt paragrafen kan tvångslicens under vissa förutsättningar meddelas till någon som 

yrkesmässigt utnyttjade en patentsökt uppfinning när patentansökan offentliggjordes. Sådant 

beviljande förutsätter dels synnerliga skäl, dels att personen i fråga saknade kännedom om 

 
236 Nilsson och Holtz, 2012, s. 224; samt se prop. 2003/04:55, s. 114–116. 
237 Prop. 2003/04:55, s. 107. 
238 Levin och Hellstadius, 2019, s. 333. Författarna anger samtidigt att tydliga exempel på sådana situationer 

tycks saknas. Det skrivs vidare att när patent inte utnyttjas brukar det finnas godtagbara kommersiella 

grunder till sådan underlåtenhet. Sistnämnda förtydligas dock inte.   
239 Nilsson och Holtz, 2012, s. 225. Närmare beskrivning av vad som utgör värdefullt anges dock inte. 
240 Prop. 1966:40, s. 179; samt prop. 2003/04:55, s. 107. 
241 Levin och Hellstadius, 2019, s. 334. 
242 Nilsson och Holtz, 2012, s. 229. Utredningen av paragrafen inleds med detta citat eftersom lagtexten enligt 

min mening är mer svårtolkad än övriga paragrafer. Doktrincitatet klargör på ett tydligt sätt bestämmelsens 

övergripande innebörd.    
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ansökningen. 243  Personen ska därutöver inte heller skäligen kunnat införskaffa sådan 

kännedom. Enligt doktrin torde dock sådan god tro svårligen kunna hävdas mot bakgrund av 

att nyhetsinformation om patent finns tillgängligt på internet.244                       

 

4.3 Är reglerna förenliga med John Lockes teori? 

Vid analysen av ensamrätten och läkemedel som patentföremål nämndes att regler som 

säkerställer tillgång till livsviktiga resurser torde kunna vara förenliga med Lockes teori. Som 

angavs härstammar påståendet i grunden från teorins tredje förbehåll, det så kallade 

välgörenhetsförbehållet. I samband med utredningen i avsnitt 1.5.2 framfördes dock att den 

exakta omfattningen av förbehållet är svårdefinierad. Lockes formuleringar kan svårligen 

hävdas beskriva ett specifikt tillvägagångssätt för att säkerställa behövandes resurstillgång. 

Huruvida en viss regel kan bedömas vara förenlig med teorin blir således föremål för tolkning 

i varje enskild situation. Mot bakgrund av föregående är det enligt min mening inte möjligt att 

inleda analysen med en generell bedömning av lagstiftningen som helhet. Innan en sådan kan 

genomföras måste först förenligheten av de ovan beskrivna paragraferna behandlas separat. 

En mer övergripande bedömning sker i stället i analysens avslutande del.   

Inledningsvis ska förenligheten av tvångslicensregeln enligt 45 § PL analyseras. Som 

beskrevs tidigare är bestämmelsens huvudsakliga syfte att motverka undertryckande av 

patent. Sådant tillvägagångssätt kan medföra negativa konsekvenser för både allmänheten och 

potentiella konkurrenter. Paragrafen innebär i grunden en rättslig möjlighet att säkerställa 

utövning av en patenterad uppfinning. Det kan argumenteras att regeln därigenom också kan 

öka tillgängligheten av den aktuella uppfinningen. Paragrafen anger med andra ord ett 

tillvägagångssätt som kan bidra till att behövandes resurstillgång förbättras. Av den 

anledningen kan bestämmelsen enligt min mening bedömas vara förenlig med Lockes teori.245 

Utöver ovanstående kan det argumenteras att 45 § PL även tycks vara utformad mot 

bakgrund av teorins andra förbehåll. Som nämndes tidigare förekommer frasen ”set by reason 

of what might serve for his use” vid förbehållets beskrivning.246 Med utgångspunkt i Lockes 

kursivering kan det således hävdas att privat egendomsrätt medför att ensamrättsobjektet ska 

 
243 Mer exakt precisering av ”synnerliga skäl” tycks saknas. Med utgångspunkt i förarbetsuttalanden förefaller 

dock tolkningen vara restriktiv, prop. 1966:40, s. 180. 
244 Nilsson och Holtz, 2012, s. 230. 
245 Notera att paragrafen inte automatiskt behöver innebära att behövandes resursbehov tillfredsställs. Det är 

dock tänkbart att bestämmelsen kan möjliggöra förbättrad tillgång. Baserat min egen tolkning av Lockes 

formuleringar bör förenlighet därmed kunna argumenteras föreligga, jfr Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 

1988, s. 170.   
246 Locke, Second Treatise, § 31, Laslett, 1988, s. 290. Ursprunglig kursivering. 
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vara föremål för faktisk användning. Regler som inskränker den enskildes rätt om sådan 

användning inte sker kan därför enligt min uppfattning bedömas vara förenliga med teorin.247 

Nästa tvångslicensregel som måste analyseras är 46 § PL. Som nämndes under utredningen 

avser paragrafen situationer där utnyttjande av en patenterad uppfinning är beroende av ett 

patent som tillhör någon annan. Vid en översiktlig jämförelse med Lockes teori är det 

tänkbart att bestämmelsens förenlighet med det tredje förbehållet kan förefalla tveksam. Det 

kan argumenteras att en sådan tvångslicens i praktiken gynnar en enskild patenthavares 

privata intressen i stället för de behövandes resurstillgång. Ett sådant påstående beaktar dock 

enligt min mening inte de bakomliggande motiven.  

Som nämndes under utredningen verkar bestämmelsen överlag vara motiverad utifrån 

samhällets intresse av att värdefulla uppfinningar faktiskt kan utnyttjas. Baserat på doktrin 

förefaller paragrafens syfte vara att hindra en ensam patenthavares från att motverka den 

allmänna tekniska utvecklingen. Det tycks menas att förgående kan ske om patenthavaren inte 

tillåter utövning av uppfinningar som är beroende av dennes patent.248 Jämfört med Lockes 

teori kan det således enligt min mening argumenteras att paragrafen fungerar som en 

begränsning av ensamrätters utsträckning i förhållande till övrigas resursbehov. Meddelande 

av en tvångslicens enligt 46 § PL kan med anda ord påstås bidra till att tillgängligheten av 

resurser förbättras. Förenlighet med tredje paragrafen kan av den orsaken bedömas föreligga. 

Den tredje tvångslicensregeln som ska analyseras är 47 § PL. Som framfördes under 

utredningen medför bestämmelsen att tvångslicens kan meddelas om allmänt intresse av 

synnerlig vikt kräver en sådan åtgärd. Enligt de hänvisade förarbetsuttalanden utgör 

folkförsörjning av medicin ett exempel på en sådan situation. Jämfört med Lockes teori 

förefaller paragrafen enligt min mening vara utformad mot bakgrund av det tredje förbehållet. 

Tvångsregeln tycks mena att enskildas ensamrätter kan i vissa situationer bedömas vara 

subsidiära i förhållande till utsattas resursbehov. Bestämmelsen är därför enligt min 

uppfattning förenlig med Lockes teori.249 

 
247 Det ska dock samtidigt poängteras att förenligheten i grunden härstammar från det tredje förbehållets krav på 

att behövande ska ges tillgång till resurser som de behöver.   
248 Jfr Bruncevic och Käll, 2016, s. 111. 
249 Notera dock att 47 § PL inte verkar vara helt samstämmig med formuleringarna i det tredje förbehållet. 

Utifrån paragrafens ordval tycks skyddsintresset primärt vara samhället som helhet. Beviljandet av 

tvångslicensen förutsätter alltså att det finns ett synnerligt allmänbehov. Jämfört med Lockes förbehåll kan 

enligt min uppfattning vissa skillnader poängteras. Förbehållet tycks mena att bedömningen av resursbehovet 

huvudsakligen ska ske på individnivå. Tillgång till egendom skyddad av ensamrätt förutsätter således inte att 

samhället som kollektiv upplever ett behov, jfr Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Notera 

samtidigt att denna skillnad mellan lagtext och Lockes förbehåll inte medför att 47 § PL bör betraktas vara 

oförenlig med teorin. Skillnaden blir dock relevant beträffande förenligheten av en annan aspekt. Vidare 

analys sker i efterföljande stycken.            
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Den fjärde och sista särskilda tvångsregeln som ska analyseras är 48 § PL. Som beskrevs 

kan tvångslicens under vissa förutsättningar meddelas till någon som yrkesmässigt utnyttjade 

en patentsökt uppfinning när patentansökan offentliggjordes. Jämfört med de tre tidigare 

paragraferna tycks förenligheten av 48 § PL därigenom enligt min mening vara mer oklar. 

Vid studie av lagtexten förefaller tvångslicensen inte vara avsedd att säkerställa eventuella 

behövandes resurstillgång. Skyddsintresset verkar i stället vara patenthavarens potentiella 

konkurrenter, det vill säga andra marknadsaktörer. Paragrafens utformning tycks på så sätt 

inte överensstämma med tredje förbehållets hänvisade formuleringar. Som nämndes tidigare 

menar Locke att nödställda personer ska betraktas ha rätt till resurser som de behöver för att 

överleva. Avseende 48 § PL kan det dock argumenteras att paragrafen enbart säkerställer 

resursanvändning utifrån ett enskilt ekonomiskt perspektiv. Således förefaller bestämmelsen 

enligt min mening inte vara förenlig med Lockes teori. 

Vidare ska en analys även genomföras angående de allmänna förutsättningarna i 49–50 §§ 

PL. Som beskrevs tidigare innebär 49 § PL att beviljande av tvångslicenser förutsätter att 

nödvändiga avgifter kan betalas samt att behövlig produktionsstandard kan upprätthållas. 

Gällande sistnämnda kan ett sådant krav enligt min mening betraktas vara förenligt med 

Lockes teori. Det torde svårligen kunna hävdas att utsattas resursbehov tillfredsställs genom 

bristfälliga produkter. Jämförelsevis förefaller dock förenligheten av avgiftskravet vara mer 

osäkert. Utifrån patenthavarens perspektiv kan regeln visserligen framstå som både passande 

och behövlig. I förhållande till uppfinningens tillgänglighet kan det emellertid argumenteras 

att villkoret utgör ett typ av hinder. Det kan påstås att regeln i grunden begränsar antalet 

potentiella licenstagare, vilket indirekt minskar möjligheten till ökad tillgång.  Utformningen 

av en sådan begränsning verkar därmed inte överensstämma med det beskrivna tredje 

förbehållet.  

Förutom ovanstående anger 49 § PL att beviljandet av en tvångslicens även förutsätter att 

sökanden utan framgång har försökt uppnå en frivillig licens med patenthavaren. Regelns 

skyddsintresse förefaller alltså vara patenthavarens ensamrätt att förfoga över sin uppfinning. 

Enligt min mening behöver dock föregående inte nödvändigtvis innebära att förutsättningen 

ska betraktas vara oförenlig med Lockes teori. Om den frivilliga licensen nekas och samhället 

är i behov av uppfinningen kan en tvångslicens ändå utfärdas i enlighet med någon av de 

andra paragraferna. Förenlighet med teorin kan därmed hävdas föreligga.  

Vidare ska en analys också genomföras avseende paragrafens stadgande att en tvångslicens 

inte hindrar patenthavaren från att själv utnyttja uppfinningen. I likhet med ovan förefaller 

skyddsintresset således vara patenthavarens lagstadgade ensamrätt. Jämfört med det tredje 
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förbehållets hänvisade formuleringar tycks enligt min mening regeln vara förenlig med 

Lockes teori. Genom beviljandet av tvångslicensen kan det argumenteras att de behövandes 

tillgång till resurser säkerställs. Att den ursprungliga ensamrättsinnehavarens också tillåts 

nyttja föremålet behöver inte innebära att tillgängligheten försämras.  

Den andra allmänna bestämmelsen beträffande tvångslicenser utgörs av 50 § PL. Som 

beskrevs tidigare stadgar paragrafen att rätten både meddelar tvångslicenser samt bestämmer 

omfattningen av uppfinningens nyttjande. Därutöver anges att rätten också kan upphäva 

tvångslicenser samt fastställa nya villkor. I förhållande till det tredje förbehållet förefaller 

förenligheten av paragrafen enligt min mening vara delvis osäker. Det kan argumenteras att 

Lockes ordval antyder att rätten till resurser uppstår automatiskt när en person upplever ett 

behov. 250  Av den anledningen bör personens tillgång till resursen inte förutsätta ett 

godkännande från en viss auktoritet. En sådan tolkning kan dock samtidigt kritiseras för att 

innebära ett betydande ingrepp i enskildas privata egendomsrätt. Locke tycks visserligen 

mena att ensamrättshavares vilja är subsidiär i förhållande till utsattas behov. Sådant företräde 

förefaller emellertid kräva att behovet i fråga är både verkligt och betydande.251 En regel som 

anger att tillgången till resursen beslutas och bedöms av en utomstående part kan därigenom 

hävdas vara förenlig med teorins grundprinciper. 

Mot bakgrund av det som har framförts tycks svaret på huruvida tvångsreglerna är 

förenliga med Lockes teori i viss mån bero på vilken bestämmelse som analyseras. Enligt min 

mening kan det dock ändå argumenteras att reglerna överlag tycks överensstämma med teorin. 

I grunden innebär tvångslicensiering att en enskilds ensamrätt inskränks för att tillfredsställa 

ett mer allmänt behov. Den privata egendomsrätten bedöms alltså vara sekundär i förhållande 

till andras resursanvändning. Regler som tillåter ett sådant tillvägagångssätt tycks enligt min 

mening vara förenliga med det tredje förbehållets krav på att behövande ska ges tillgång till 

nödvändiga resurser. Ett sådant påstående måste dock samtidigt jämföras med problemet som 

översiktligt behandlades i avsnitt 2.6.4.    

Som nämndes verkar förekomsten och innebörden av den patenträttsliga ensamrätten i 

grunden överensstämma med Lockes synsätt. Problem förefaller emellertid uppstå angående 

tillåtandet av specifikt läkemedelspatent. Enligt min mening tycks det kunna ifrågasättas om 

regler som tillåter sådana ensamrätter verkligen är förenliga med Lockes teori. I avsnittet 

 
250 Detta baseras i synnerhet på frasen ”when his pressing Wants call for it”, Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 

1988, s. 170. 
251 Se särskilt uttrycket ”keep him from extream want”, Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. 

Ursprunglig stavning.   
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nämndes dock att om det finns bestämmelser som säkerställer läkemedelstillgång kanske 

förenlighet ändå kan bedömas föreligga. Svaret beror på utformningen. 

Med utgångspunkt i de beskrivna tvångsreglerna kan det argumenteras att ovanstående bör 

besvaras jakande. Som framfördes tycks bestämmelserna överlag vara förenliga med 

rättigheten som beskrivs det tredje förbehållet. En rimlig slutsats kan därigenom påstås vara 

att regler som tillåter patent på läkemedel överensstämmer med Lockes teori. Ett sådant 

påstående är dock enligt min mening baserat på en förenkling av problemet. Som nämndes i 

föregående stycke beror svaret i grunden på den närmare utformningen. Även om 

tvångsbestämmelserna i sig överensstämmer med teorin medför inte detta automatiskt att det 

också är förenligt med läkemedelsensamrätter. Enligt min mening tycks Lockes ordval i 

stället antyda motsatsen. 

Som framfördes tidigare verkar formuleringarna i det tredje förbehållet leda till slutsatsen 

att bedömningen av resursbehovet ska ske på individnivå. Det tycks kunna argumenteras att 

tillgång till egendom som är skyddad av ensamrätt inte förutsätter att samhället som helhet 

upplever ett behov. Locke förefaller mena att den privata egendomsrätten ska inskränkas även 

i situationer där tillgängligheten av en livsnödvändig resurs försämras för en enskild 

individ.252 Jämfört med de beskrivna paragraferna tycks tvångslicensbestämmelserna i stället 

primärt vara avsedda att tillvarata intresset av samhället som helhet. Som nämndes i avsnitt 

4.1 verkar reglerna övergripande motiveras utifrån tanken att ensamrättshavare inte ska ha 

möjlighet att undanhålla samhällsviktig teknik. Det kan således hävdas att syftet inte är att 

tillfredsställa människors individuella behov. Tvångsbestämmelserna medför inte 

nödvändigtvis att den enskilde garanteras tillgång till resurserna som denne behöver.  Enligt 

min mening kan det därför argumenteras att reglerna inte direkt överensstämmer med Lockes 

formuleringar i det tredje förbehållet. Lagstiftningens utformning medför alltså inte att regler 

som tillåter ensamrätter avseende läkemedel är förenliga med teorin.  

Ovanstående kan förtydligas genom följande: Tvångslicensreglerna som utreds i avsnitt 4.2 

tycks överlag vara förenliga med Lockes teori. Innebörden är i grunden att enskildas privata 

egendomsrätt i vissa situationer kan inskränkas för att främja andras resursanvändning. 

Reglerna i sig kan således bedömas överensstämma med teorins grundprinciper. Frågan blir 

dock hur föregående förhåller sig till problemet med läkemedel som ensamrättsföremål. 

 
252 Detta baseras delvis på formuleringen ”God hath not left one Man so to the Mercy of another, that he may 

starve him if he please”, Locke, First Treatise, § 42, Laslett, 1988, s. 170. Isolerat kan det argumenteras att 

citatet inte direkt stödjer den beskrivna slutsatsen. Enligt min mening måste dock kontexten samt förbehållets 

övergripande språkbruk beaktas. Ytterligare citat tillhandahålls emellertid inte eftersom detta riskerar enligt 

min mening att störa läsningen och göra uppsatsen svårförståelig.            
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Enligt min mening förefaller den nuvarande lagstiftningen huvudsakligen vara utformad för 

att tillgodose övergripande samhällsintressen. Reglernas utformning verkar av den orsaken 

inte garantera att behövandes resurstillgång faktiskt säkerställs. Det är med andra ord tänkbart 

att utsattas situation inte förbättras trots förekomsten av sådana bestämmelser. En sådan 

slutsats måste sedan jämföras med analysen av ensamrätten i avsnitt 2.6.4. Utifrån avsnittet 

framgår att förenligheten av regler som tillåter läkemedelsensamrätter beror på om 

behövandes tillgång på något sätt ändå kan säkerställas. Eftersom den nuvarande 

utformningen av lagstiftningen inte tycks garantera föregående kan det argumenteras att regler 

som tillåter sådana ensamrätter därmed inte är förenliga med Lockes teori. Innan en sådan 

slutsats kan dras finns dock enligt min mening vissa slutliga aspekter som först måste beaktas. 

Den avslutande analysen sker därför i kapitel 5 nedan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

5 Avslutande analys om reglernas förenlighet med John 
Lockes teori 

 

Mot bakgrund av uppsatsens tidigare analyser kan det argumenteras att det råder viss oklarhet 

angående frågan om PL:s regler om patent på läkemedel är förenliga med Lockes teori. Detta 

avslutande kapitel avser således att tillhandahålla ett mer övergripande svar.        

Det huvudsakliga problemet förefaller vara att vissa delar av patentlagstiftningen 

överensstämmer med Lockes teori, medan andra delar strider mot teorins grundprinciper. 

Förenlighet verkar föreligga beträffande majoriteten av de grundläggande reglerna samt 

reglerna om tvångslicensiering. Reglerna om patent på den andra eller senare medicinska 

indikationen samt resterande grundläggande regler tycks dock vara oförenliga. Det kan 

således hävdas att ett entydigt svar på frågan inte är möjligt att tillhandahålla. Ett sådant 

påstående överensstämmer emellertid inte med min egen uppfattning. 

Ovanstående härstammar i grunden från det som framfördes i avsnitt 1.3.3 angående 

metoden för att analysera patentreglernas förenlighet med Lockes teori. Som nämndes kan 

enligt min mening bedömningen av en regels förenlighet påverkas av innebörden och 

förekomsten av andra regler. En sådan slutsats blir särskilt relevant i förhållande till reglerna 

om den patenträttsliga ensamrätten. Med utgångspunkt i den utförda utredningen kan det 

enligt min mening påstås att ensamrätten utgör grunden i den svenska patentlagstiftningen. 

Förenligheten av sådana regler kan därigenom argumenteras vara av avgörande betydelse i 

förhållande till att tillhandahålla ett entydigt svar på den inledande frågan.  

Som framfördes i avsnitt 2.6.4 tycks utformningen av ensamrätten i sig vara förenlig med 

Lockes teori. På grund av att rätten kan omfatta läkemedel kan dock reglernas förenlighet 

ändå ifrågasättas. Av den orsaken genomförde kapitel 4 en analys av reglerna om patent och 

tvångslicensiering. Med utgångspunkt i kapitlets slutsatser tycks förenlighet överlag kunna 

bedömas föreligga angående själva utformningen av bestämmelserna. Reglernas förekomst 

medför dock inte att även ensamrätten bör betraktas överensstämma med teorin. Mot 

bakgrund av en sådan slutsats kan det därigenom påstås att uppsatsens angiva syfte inte 

entydigt kan besvaras. Som nämndes i slutet av föregående kapitel finns dock vissa slutliga 

aspekter som också måste behandlas. 

I avsnitt 1.3.3 framfördes att frågan om en regels förenlighet med Lockes teori även kan 

påverkas av potentiella effekter som kan uppstå. Avseende ensamrätten blir ett sådant 

påstående särskilt relevant. Som nämndes i uppsatsens inledning kan läkemedelspatentering 

argumenteras stimulera ny teknik- och produktutveckling. Det tycks kunna argumenteras att 
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läkemedelsbranschen är den industrigren där patentsystemet är mest betydelsefullt avseende 

tillkomsten av nya uppfinningar. Det verkar finnas ett tydligt samband mellan å ena sidan 

läkemedelspatent, å andra sidan innovation och tillväxt. Att läkemedel kan vara föremål för 

patenträttsliga ensamrätter tycks därmed direkt gynna både forskning och utveckling på 

området. Reglerna tycks med andra ord medföra att framtagningen av nya läkemedel främjas. 

253 I grunden medför ensamrättsreglerna således positiva effekter i förhållande till individers 

tillgång till läkemedel. Med utgångspunkt i föregående kan reglerna om ensamrätten enligt 

min mening bedömas vara förenliga med Lockes teori. 

Mot bakgrund av det som tidigare framfördes angående betydelsen av ensamrätten medför 

således ovanstående slutsats att uppsatsens syfte mer entydigt kan besvaras. Enligt min 

mening innebär förenligheten av ensamrättsreglerna, tillsammans med förenligheten av de 

tidigare nämnda bestämmelserna, att PL:s regler om patent på läkemedel överlag tycks vara 

förenliga med John Lockes teori om egendom. Förekomsten av ansökningskravet, 

patenterbarhetsvillkoren, 1 d § PL, tidsbegränsningen, patentformerna, patentkraven och 

experimentundantaget medför att patentlagstiftningen uppställer tydliga begränsningar av 

ensamrätter. Nämnda regler innebär att uppkomsten och omfattningen av den privata 

egendomsrätten inskränks i förhållande till andras resursanvändning. I kombination med 

förenligheten av ensamrätter avseende läkemedel tycks således patentreglerna överlag 

överensstämma med teorin.  

 Det är samtidigt möjligt att argumentera att fullkomlig förenlighet inte föreligger. Reglerna 

om patent på den andra eller senare medicinska indikationen tillåter att ensamrättshavare 

gynnas gentemot övrigas resursanvändning. Liknande problem kan också påstås uppstå 

beträffande regeln i 8 § 2 st. 2 men. PL. Det kan därmed argumenteras att PL:s regler om 

patent på läkemedel inte fullständigt överensstämmer med Lockes synsätt.   

Till viss del överensstämmer min egen uppfattning med ovan slutsats. Samtidigt kan det 

dock enligt min mening argumenteras att utformningen av nämnda regler inte automatiskt 

medför att patentreglerna generellt sett bör betraktas vara oförenliga med teorin. Som 

framfördes ovan verkar en majoritet av bestämmelserna överensstämma med Lockes synsätt. 

Det tycks därutöver kunna hävdas att läkemedelsensamrätter också är förenliga med teorin. 

Mot bakgrund av sådana slutsatser tycks enligt min tolkning PL:s regler om patent på 

läkemedel överlag vara förenliga med Lockes teori. 

 
253 Domeij, 1998, s. 1; se Mansfield, 1986, s. 173–181; se Taylor och Silberston, 1973, s. 231–266; jfr Bernstein 

och Reutzel-Edens, 2019, s. 773;  jfr Grabowski, 2002, s. 3–7; samt jfr SOU 2006:80, s. 151–156. 
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Avslutningsvis ska således frågan i uppsatsens inledning besvaras: Enligt min mening 

förefaller de svenska reglerna om patent på läkemedel vara förenliga med de bakomliggande 

motiven.  
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