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Sammanfattning 

 
Idén till detta examensarbete fick jag när jag skrev magisteruppsatsen Innovatören och 
inkubatorn tillsammans med Jesper Strandberg på företagsekonomiska institutionen på 
Stockholms universitet. Denna uppsats behandlade i vilken grad inkubatorer erbjuder det stöd 
och den hjälp som innovatörerna behöver i realiseringen av sin idé. En av insikterna under 
arbetet med magisteruppsatsen var att våra kunskaper kring patent var bristfälliga. I samband 
med denna insikt började idén till detta examensarbete ta sin form. Jag anser att varje 
civilingenjör bör besitta grundläggande kunskap kring patent och hur dessa kan användas i syfte 
att skaffa sig fördelar.  
 
Detta examensarbete är tänkt att ge studenter som söker grundläggande kunskap om hur det är 
möjligt att använda sig av patent i sin framtida yrkesroll eller privat. Men framförallt att ge en 
insikt i hur företag använder sig av patent samt på vilka grunder de fattar patentrelaterade beslut. 
Efter att ha undersökt tidigare examensarbeten och uppsatser skrivna på högskolor och 
universitet blev det tydligt att det finns ett stort antal arbeten kring värderingar av immateriella 
tillgångar samt diverse juridiska aspekter på patent. Men inga med inriktning mot mer strategiska 
frågor hittades. Gensvaret hos respondenterna har varit mycket gott, de anser att det är positivt 
att en student med tekniskbakgrund intressera sig för patent och dess betydelse. De anser 
generellt att både kunskapen och intresset för patent bland teknologer är relativt lågt.  
 
Detta examensarbete är upp delat i fyra delar. 
 
Först en grundlig beskrivning av metoden som används i detta arbete. 
 
Sedan följer ett kapitel som redogör för vad patent innebär, var man kan ansöka om patent samt 
en övergripande presentation av ansökansprocessen.  
 
Efter detta följer en redovisning över hur olika aktörer som har att ta ställning till 
patentrelaterade frågor arbetar med patent. 
 
Avslutningsvis presenteras en diskussion kring de olika patentstrategierna som presenterats i det 
föregående kapitlet. 
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Abstract 

 
During my previous studies it became clear to me that the knowledge about patent and especially 
patent strategies are low. In my opinion every Master of Science and engineering student should 
have at least a fundamental knowledge about patent and patent strategies. This thesis aims to 
give the reader an introduction to basic knowledge about patent and patent strategies. 
 
The main purpose isn’t to give the reader a step by step model to give the reader an strategy fore 
how to use patent in an individual case. Rader to give an introduction to what mechanisms that 
lies behind patent related decisions and there bye give the reader an idea of what to have in mind 
when working with patent related questions.  
 
The thesis is divided in four separate chapters. 
 
First, a presentation of the method used in the interviews and investigation. 
 
In chapter two the reader will find a presentation of patent theory, where to apply and a short 
presentation of the patent trial process. 
 
In chapter three I will present how different actors that have to take different patent related 
decisions in there profession are thinking in terms of patent strategies.  
 
And last, a discussion of the different angels and approaches of patent related decisions 
introduced in the thesis.  
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Förord 
 
Jag vill framförallt tacka mina handledare Priidu Pukk på institutionen för Maskinkonstruktion 
vid KTH samt Peter Ekman på ALMI Företagspartner i Stockholm. Ett stort tack riktas även till 
Bo Hallgren på PRV som har korrekturläst patentkapitlet efter sakfel. 
 
Vidare vill jag uppmärksamma examensarbetets intervjurespondenter. Tack för att ni har tagit er 
tid att besvara mina frågor och givit mig inspiration och värdefullt material för att kunna skriva 
detta examensarbete.  
 
 
Stockholm, januari 2007 
 
 
 
 
Patrik Nilsson 
patrik@nilzzon.se 
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Inledning och problemdiskussion 
 
Under mina studier vid KTH samt Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet 
har det gång efter annan blivit tydligt att dagens studenter inte har någon betydande kunskap 
kring patent. Efter att ha undersökt tidigare examensarbeten och uppsatser skrivna på högskolor 
och universitet blev det tydligt att det finns ett stort antal arbeten kring värderingar av 
immateriella tillgångar samt olika juridiska aspekter på immaterialrätt. När jag tillsammans med 
Jesper Strandberg skrev en magisteruppsats vid Stockholms universitet i vilken vi utvärderade 
innovatörers behov i sitt arbete med att realisera sin idé i relation till vad inkubatorer erbjöd för 
stöd var patent ett ämne som ofta kom på tal under intervjuer och diskussioner kring 
realiseringen av idéer. Det var i samband med detta som idén till detta examensarbete började ta 
sin form. Detta examensarbete skrevs vid Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH i 
samarbete med ALMI Företagspartner i Stockholm.  
 
Eftersom jag i skrivandets stund läser produktutveckling vid KTH känns det önskvärt att ha 
grundläggande kunskaper kring patent. Arbetet som Ni nu har i er hand är främst tänkt att ge 
teknologer men även andra som kommer i kontakt med frågor rörande patent en introduktion 
inom patentstrategiska beslut. Men främst ge en in blick i vilka omständigheter som ligger till 
grund för olika patentstrategiska beslut. Detta skall öka förståelsen inte bara för patent utan även 
för den process som ligger bakom besluten. Arbetet är uppdelat i fyra delar; 
 
Arbetet börjar med en grundlig presentation av metoden som använts i detta arbete. Syftet är att 
läsaren själv skall kunna skapa sig en uppfattning kring värdet av undersökningen istället för att 
författaren skall presentera en reabilitets och validitets diskussion. 
 
Sedan följer en presentation över vad patent innebär, vilka rättigheter har patent innehavaren. I 
denna del redogörs även för var man kan ansöka samt en övergripande presentation av 
ansökansprocessen. Hur själva ansökan skall utformas behandlas inte.  
 
Efter presentationen följer en redovisning hur olika aktörer som har att ta ställning till 
patentrelaterade frågor arbetar med patent. Denna information har inhämtats genom intervjuer av 
teknikintensiva företag, patentbyråer samt aktörer som arbetar inom området immaterialrätt och 
en intresseorganisation.  
 
Avslutningsvis presenteras en diskussion kring de olika patentstrategierna som tidigare 
presenterats i det föregående kapitlet.  
 

Avgränsningar 
I detta arbete har företag inom verkstadsindustrin intervjuats, företag inom medicin och Telecom 
har exkluderats. Detta då dessa produkter i fallet medicin kan bestå av ett eller ett fåtal patent 
samtidigt som det i Telecom fallet kan ingå hundratals nödvändiga patent i en enda produkt.   
 
Detta medför att företag inom dessa områden jobbar med patent på ett annat sätt än 
verkstadsindustrin. Inom Telecom är det en absolut nödvändighet att det sker handel med 
licenser på patent, det finns ingen aktör som ensam har tillgång till en patentportfölj som ger 
denne möjlighet att producera exempelvis en komplett mobiltelefon utan att begå intrång. I fallet 
medicin måste företagen lyckas patentera de aktiva substanser som utgör preparatet, annars kan 
konkurrerande företag komma med produkter med samma aktiva substans, generika.  
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Metod 
 
Resultatet i denna uppsats bygger på intervjuer samt analys av insamlad intern- och 
externsekundär. Med internsekundärdata avses data från KTH samt ALMI Företagspartner då 
främst diskussioner med personer under arbetets genomförande, all övrig data ses som 
externsekundärdata. Respondenterna i detta arbete är verkstadstekniska storföretag, 
representanter från patentbyråer samt personer som verkar i kringliggande verksamhet. Samtliga 
respondenter är från stockholmsområdet, detta urval gjordes med antagandet att företagens 
geografiska läge inte styr resultatet i någon nämnvärd omfattning eller riktning. 
 
Intervjuerna startade med en provintervjuer i syfte att skapa en uppfattning om hur väl frågorna 
ger svar på problemformuleringen. Efter denna kontroll intervjuades representanter från SUF, 
Bengt Domeij och Mikael Hult vid KTH Innovation. Dessa intervjuer skulle inte bara tjäna som 
avstamp för det efterföljande arbetet utan även ge andra infallsvinklar på frågeställningen vilket 
leder till triangulering kring frågeställningen. Denna triangulering gjordes för att öka validiteten i 
den genomförda undersökningen (Patel et al., 2003; Christensen et al., 2001).  
 
Respondenterna delades in i tre olika grupper, i den först gruppen ingår respondenter som inte 
jobbar direkt med patent men kommer kontinuerligt i kontakt med patentrelaterade 
frågeställningar. Den andra gruppen består av personer som jobbar på patentavdelningar eller är 
ansvariga för patentfrågor på verkstadstekniska företag. Den sista och tredje gruppen bestod av 
patentingenjörer. Dessa intervjuer syftade till att skapa förståelse för vilka mekanismer som 
ligger till grund för beslut kring patent eller patentansökan.  
 
Valet att använda intervjuer som insamlingsmetod kändes självklar, denna metod ansågs vara 
ytterst lämplig då syftet var att analyser de bakomliggande mekanismerna som ligger till grund 
för de beslut som fattas. I synnerhet den semistrukturerade varianten av intervju som användes i 
detta fall passar väl för komplexa frågor som det rör sig om i detta fall. Denna metod medför att 
det blir lättare att gå på djupet i frågan. Detta då de öppna frågorna ger respondenten möjlighet 
att i egna ord utveckla sina svar (Christensen et al., 2001).   
 
Som underlag för de genomförda intervjuerna låg en litteraturstudie kring patent samt det 
svenska innovationssystemet, även litteratur inom produktutveckling, marknadsföring, 
intervjuteknik och vetenskapliga metoder har studerats. Informationsinsamlingsprocessen i detta 
examensarbete kan ses som en processuellprocess, när nya idéer har formats med hjälp av ökad 
kunskap inom området har dessa idéer utvärderats och utforskats genom ytterligare studier. I 
praktiken innebor detta att i de tidigare skeendena bestod undersökningarna mer i att samling in 
data, i takt med att kunskapen inom området ökade tog analysarbetet över och i viss mån styrde 
det ökade kunskapen på området det fortsatta insamlingsarbetet. Litteratursökningen har på så 
sätt löpt parallellt med hela arbetet.  
 
Då ansatsen i detta examensarbete är av kvalitativt art är reliabiliteten av undersökningen svår att 
ange. Författaren hoppas därför att den utförliga beskrivningen av den metod som används för 
denna undersökning skall ge läsaren möjlighet att själv avgöra i vilken mån resultatet av denna 
undersökning är möjlig att generalisera. 
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Intervjuernas genomförande 
 
I detta arbete genomfördes djupintervjuer med nyckelpersoner som ligger bakom beslut av 
patentstrategisk karaktär. Syftet med dessa intervjuer var att skapa en bild av vilka mekanismer 
som ligger bakom ett beslut rörande patent och patentansökan.  
 
Den intervjumetodik som använts i denna studie kan definieras som en semistrukturerad intervju, 
detta är ett mellanting mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju. På detta sätt minskar 
risken att de viktigaste frågorna inte ställs, något som är det största problemet med en 
strukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju kan idéer och eventuella missförstånd 
följas upp med hjälp av följdfrågor vilket ger att svaren kan utvecklas och fördjupas. 
Respondentens mimik och tonfall kan dessutom ge viktig information som ett skriftligt svar inte 
skulle ha givit, detta kan följas upp med tilläggs/följdfrågor inom det aktuella området. Allt detta 
sammantaget resulterar i att valet att använda den personliga intervjun som huvudsakliga 
metoder för att skapa en bild av de bakomliggande faktorerna som ligger till grund för beslutet 
kring patent (Lantz, 1993; Christensen et al., 2001). De personer som har intervjuats är; 
 

• Wanja Bellander, VD Svenska Uppfinnareföreningen (SUF)  
• Bengt Domeij, docent Juridik, KTH i Stockholm 
• Peter Ekman, affärsrådgivare ALMI Företagspartner i Stockholm 
• Anders Granlund, patentansvarig ITT Flygt i Solna 
• Dag Hedefält, patentingenjör FMV i Stockholm 
• Erland Holmborn, chef patentavdelningen Scania i Södertälje 
• Mikael Hult, rådgivare KTH Innovation  
• Tord Pantzar, patentansvarig Atlas Copco Tools i Stockholm 
• Jesper Stenström, avdelningschef Patent Mekanik Albihns i Stockholm 
• Staffan Zilling, chef för patentbyrån Ström & Gullinksson i Stockholm 
• Svante Ödman, ansvarig för patentstrategiska frågor FOI  

 
Före intervjuerna ägde rum genomfördes en kortare förstudie av företaget samt den bransch 
respondenterna verkade inom. I detta arbete användes främst sekundärdata från företagens och 
dess konkurrenters internethemsidor. Innan intervjun skickades e-post som förklarade vilka 
områden som skulle behandlas samt hur lång tid intervjun beräknades ta. Syftet med detta var att 
höja både reliabiliteten och validiteten. Respondenten visste redan i förväg vilka områden som 
skulle behandlas under intervjun vilket gav respondenten tid att reflektera över 
frågeställningarna. Detta medför att de skall kunna precisera svaren på ett mer korrekt sätt. 
Samtidigt ökar chansen att respondenten avsätter den tid som behövs för intervjun vilket minskar 
risken för att respondenten skall känna sig stressad.  
 
Innan intervjuerna startades informerades respondenten om att ett examensarbete är en 
offentlighandling och därför ska respondenten under intervjun säga till om något som sägs ska 
exkluderas i examensarbetet. Det har förekommit att respondenterna delgivit informations som 
inte är hemliga med för den sakens skull inte nödvändigtvis bör publiceras.  
 
Till underlag för intervjuerna låg en intervjuguide. Denna intervjuguide tjänade som en 
vägledning under intervjun så någon fråga inte glömdes bort. Oklarheter om företaget togs upp 
om några sådana fanns. Frågorna i intervjuguiden var öppna frågor av en grundläggande art, 
dessa ställdes och utformades på ett så neutralt sätt som möjligt. De började alltid med ett 
frågeord, som exempelvis var, hur och varför. Anledningen var att frågeställningen inte skulle 
styra respondenten, då det inte gavs någon vägledning om vilket svar som önskades. Vidare 
ställdes endast en fråga åtgången för att inte det skulle uppstå oklarheter. För att vänja 
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respondenten med känsligare frågorna förberedes de genom att frågeställningarna successivt blev 
av mer känslig karaktär. Med förhoppningen att respondenten skulle ha fått visst förtroende för 
intervjuare under intervjun och besvara frågan. Under intervjun sammanfattades de påståenden 
där det uppstod oklarheter. Detta för att minska risken att respondenten hade missförståtts 
(Christensen et al., 2001). 
 
Intervjuerna spelades in, syftet med detta var att intervjuaren kunde fokusera på diskussionen 
och inte att få ner det som sades på papper. Efter intervjuerna renskrivs inspelningen, detta gav 
ett protokoll över intervjuerna som är respondenternas egna ord. Dessa intervjuutskrifter 
skickades sedan över till respondenten via e-post för genomläsning för att minska risken för 
missförstånd. Samt för att ge respondenten möjlighet att stryka delar av intervjun om 
informationen var av sådan art att den inte bör offentliggöras.  
 
Med dessa intervjuutskrifter skall ett mer verklighetsbaserat material kunna analyseras längre 
fram i arbetet. Dessa intervjuutskrifter sammanfattades sedan och nyckelord markerades. 
Anledningen till detta var att det skulle bli lättare att tränga in i materialet samtidigt som att det 
blev lättare att strukturera faktorer i undergrupper. Denna indelning i undergrupper medförde att 
det blev lättare att identifiera likheter i respondenternas svar. Samtidigt gavs en möjlighet att 
identifiera när en teoretisk mättnad uppnådd, med detta menas att ny data inte längre utvecklar 
eller förändrar de strukturella mönstren (Christensen et al., 2001). 
 
Den av respondenten genomlästa intervjuutskrifterna användes sedan till presentationen av 
intervjuerna och analysen i examensarbetet. Efter det att dessa skrevs skickades de än en gång 
till respondenten för att ge denne en möjlighet att läsa den slutgiltiga presentationen av intervjun. 
Syftet med detta är dels att minska risken för felaktigheter och missförstånd, men även att än en 
gång säkerställa att ingen känslig information skall publiceras.  
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Immateriellt skydd 
I detta kapitel behandlas patent och patentansökansprocessen. Data har främst hämtats från 
handläggandemyndigheters hemsidor samt seminarier rörande immaterielltskydd hållet av PRV, 
vid eventuella oklarheter har respektive avdelningskontaktpersoner vid PRV kontaktats för 
klargörande. Bo Hallgren på PRV har även läst igenom avsnittet som behandlar patent för att 
utesluta eventuella sakfel. 
 
Immaterialrätten brukar delas upp i två huvuddelar, upphovsrätten och det industriella 
rättsskyddet. I detta examensarbete kommer det industriella rättskyddet behandlas och då främst 
patentskyddet. Mönsterskydd och varumärkesskydd som även de ingår i det industriella 
rättsskyddet beskrivs översiktligt i bilaga 3 respektive 4. 
 
En immateriell tillgång är en tillgång av intellektuell karaktär som inte syns i företagets 
bokföring, dessa är ofta svåra att värdera vilket har resulterat i att värderingen av dessa tillgångar 
omges av strikta bestämmelser när det kommer till värdering i samband med exempelvis 
årsredovisningar. Kundens inställning till företaget så kallad goodwill är ett exempel på en 
immaterielltillgång, denna tillgång är utan tvivel av yttersta betydelse för företagen, men hur 
skall den värderas? Dessa värderingar har företaget byggt upp via marknadsföring men även 
genom sina produkter både vad gäller dess tekniska specifikationer men även dess mönster eller 
mer vardagligt uttryckt dess design. Dessa värderingar kopplas vanligen till ett varumärke av 
något slag. För att skydda sig mot att andra företag skall kannibalisera på dessa värderingar kan 
företagen söka skydd för sitt varumärke och/eller sin design.  
 
Dessutom finns det en möjlighet att söka skydd för sina produkter och metoder vilka ofta är 
resultat av en investering, storleken på denna investering skiljer sig naturligtvis åt. Men det man 
egentligen söker skydd för är snarare den ekonomiska potentialen i sin produkt eller metod. 
Detta kan göras genom att patentera sin teknik.  
 
PRV (Patent- och registreringsverket) är den svenska myndighet som kan ge patent, 
varumärkesskydd och mönsterskydd som gäller i Sverige. Ett alternativ till PRV är European 
Patent Office (EPO) som verkar på en regional nivå. De har det gemensamt att de kan granska 
om det bedöms finnas möjlighet att erhålla skydd i ett flertal länder med en ansökan. Det finns 
inget hinder mot att en privatperson eller ett företag sköter kontakten med PRV själv. Men är det 
så att företaget eller personen inte har kompetens på området kan denne anlita ett patentombud 
som kan hjälpa till med förfarandet. I utlandet är det vanligen obligatoriskt att ha ett 
patentombud. 
 
Dessa rättigheter kan innehavaren både sälja, belåna, ge bort eller licensiera till andra aktörer. 
Anledningen till att rättighetsinnehavare gör så kan vara många, exempel på anledningar kan var 
att innehavaren inte vill driva kommersialiseringsprocessen, saknar kunskap eller resurser. Med 
en licens hyrs rättigheten ut. 
 
Om någon kommersiellt använder sig av en skyddad immaterialrätt utan rätighetsinnehavarens 
medgivande gör denne sig skyldig till intrång. Detta gäller oavsett om det sker medvetet eller 
inte. Ett intrång kan leda till ett skadestånd. Storleken på skadeståndet avgörs av ett flertal 
aspekter. Dels kan innehavaren kräva en rimlig ersättning för nyttjandet av patentet vilket skal 
motsvara kostnaden för en licens, men även för andra kostnader som exempelvis 
produktionsmedel som inte har använts till sin fulla kapacitet. Även den kränkning som intrånget 
har inneburit kan ersätts. När det gäller patentintrång brukar dessa delas upp i dels omedelbart 
patentintrång och dels medelbart patentintrång Med omedelbart intrång menas att någon 
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yrkesmässigt nyttjar uppfinningen utan tillstånd. Vid medelbart intrång menas att någon erbjuder 
eller tillhandahåller en produkt som är menad att användas för användandet av en patenterad 
uppfinning. Detta betyder att ett medelbart intrång sker till exempel då ett företag tillhandahåller 
en maskin, ett medel som använder en patenterad produkt utan patentinnehavarens medgivande. 
 

Patent 
Ordet patent kommer från latinets ”litterae patentes” vilket betyder öppna brev eller offentliga 
handlingar. Patentets uppkomst var ett led i det industriella rättsskyddet som arbetades fram i 
Paris-konventionen 1883. Det svenska Patent och Registreringsverket (PRV) grundades i slutet 
av 1800-talet, sedan dess beviljar myndigheten patent i Sverige. Sedan den 1 juni 1978 kan 
patentansökningar handläggas hos EPO. De är en överstatlig organisation beläget i Berlin, 
München och Haag. Myndigheten kan bevilja patent giltiga i Sverige och de övriga anslutna 
länderna, för stunden (oktober 2006) 31 stycken västeuropeiska länder (PRV, 2006; EPO, 2006).  
 
Patentskyddet infördes för att ge patenthavaren ensamrätt till sin uppfinning under en bestämd 
tid med syftet att gynna teknikspridningen och motivera vidareutveckling. Ett patent kan sökas 
för såväl metoder som produkter. Ett patent kan beviljas för ett förfarande, en produkt eller en 
användning. Uppfinnaren erhåller ett patent mot att staten tillåts offentliggöra information om 
uppfinningen, information som det annars finns en risk för att uppfinnare skulle försöka 
hemlighålla. Syftet med denna kunskapsspridning är att det skall leda till att driva kunskapen 
framåt (PRV, 2006). 
 
Patenten är tidsbegränsade, vanligen 20 år men för läkemedel kan patenten förlängas med upptill 
5 år. Denna förlängning kan ges mot förutsättning att ett myndighetsbeslut, exempelvis 
läkemedelsverket försenat introduktionen av preparatet. Är så fallet kan patentet förlängas med 
motsvarande tid men maximalt 5 år. För att ett patent skall vara aktivt måste innehavaren betala 
en årsavgift som betalas i förskott. Denna årsavgift ökar för varje år. Anledningen till detta är att 
minska antalet patent som inte används, om kostnaderna för ett patent som inte används ökar, 
ökar även sannolikheten för att innehavaren släpper patentet. För att en produkt eller metod skall 
kunna patenteras i Sverige ställs vissa krav, dessa är: 
 
Nyhet - uppfinningen får inte vara publikt presenterad av någon inte ens av patentansökaren 
någonstans i världen innan patentansökan lämnas in, som datum för nyhetskravet sätts dagen 
innan inlämningsdagen (prioritetsdagen), detta datum går inte att ändra.  
 
Uppfinningshöjd - uppfinningen får inte vara "uppenbar" för en fackman inom området. Samt att 
uppfinningen skiljer sig väsentligt från redan kända uppfinningar. Detta medför bland annat att 
det inte alltid är möjligt att erhålla patent som är kombinationer av reda kända metoder eller 
produkter. 
 
Industriell tillämpbarhet – uppfinningen ska vara av teknisk karaktär samt ha en teknisk effekt, 
med detta menas att uppfinningen utgör en teknisk lösning på ett problem samtidigt som den ska 
vara reproducerbar. Uppfinningen skall vara ett föremål eller en metod. Det kan inte vara en ren 
upptäckt, teori eller en konstnärligskapelse. Uppfinningen skall på ett tekniskt sätt lösa ett 
problem för att kunna klassas som en teknisk effekt. Effekten i sig behöver inte vara ny eller 
genomföras på ett effektivare/bättre sätt. Reproducerbar innebär att det tekniska resultatet skall 
erhållas varje gång man använder sig av uppfinningen. Medicinska behandlingsmetoder av 
människor eller djur kan inte patenteras. 
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Patentansökan 
En patentansökan skal innehålla en beskrivning som består av två delar, en allmän och en 
speciell del. I den allmänna ska det problem som uppfinningen ska lösa presenteras dessutom bör 
befintliga lösningar presenteras. I den speciella delen beskrivs uppfinningen i detalj och hur den 
ska utformas. Det ska även ingå ritningar om det är nödvändigt för förståelsen. För att patent ska 
kunna meddelas krävs det att beskrivningen är så utförlig att en fackman utifrån denna 
information ska kunna förstå hur uppfinningen fungerar och kunna tillverka den. Efter 
beskrivningen skall patentkraven anges. I patentkraven anges exakta uppgifter om vad man vill 
skydda med patentet. Utformningen av patentkraven är mycket viktiga då de bestämmer vad 
ansökan omfattar och vad som är skyddat i ett eventuellt patent. Dessa krav kan ändras, men 
ändringar får bara göras inom ramen för innehållet den beskrivning och de patentkrav som fanns 
i ansökningen då den lämnades in till PRV. Man får således inte föra in några nya bestämningar. 
Att patentkraven är korrekt angivna är helt avgörande för att ett patent ska fylla sin funktion som 
skydd för uppfinningen fullt ut.  Denna process är komplicerad och den som inte har juridiska 
och tekniska kunskaper kan därför med fördel kontakta ett patentombud. En inlämnad 
patentansökan blir offentlig i sin helhet antingen då det meddelas eller senast 18 månader efter 
prioritetsdagen (PRV, 2006). 
 
För att underlätta en internationell patentansökan finns det ett antal olika internationella 
överenskommelser som syftar till att underlätta ansökan för de sökande. Dessa 
överenskommelser medföra att det går att söka patent eller få en uppskattning av möjligheten till 
att erhålla patent i ett flertal länder med en ansökan. Lämnas patentansökan in i ett land som är 
anslutet till Pariskonventionen erhålles ett så kallat prioritetsår. Inom detta år har patentsökaren 
möjlighet att lämna in en ansökan i de andra medlemsländernas patentsystem, men nyhetsvärdet 
för uppfinningen bedöms från prioritetsdagen, denna rättighet gäller i samtliga 120 länder som 
har antagit Pariskonventionen. Det som annars skulle leda till problem med ansökan är de 
nyhetsmaterial som publicerats under året som skulle innebära att ansökan inte skulle uppfylla 
kravet på att var ny. Vissa länder kräver att du har ett patentombud bosatt i landet, det vill säga 
en konsult som företräder dig inför patentmyndigheten i landet (PRV, 2006). 
 

Licensering 
Licensiering innebär att en rättighet till att använda en ensamrätt medges mot ersättning och 
under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar medför ofta en begränsning när det kommer till 
volymer och inom ett specifikt geografisktområde. Ersättning som patentinnehavaren erhåller 
brukar vara dels en fast samt en rörlig del som baseras på försäljningsvolymen. Korslicensiering 
är dessutom något som förekommer i olika grad beroende på bransch. Det innebär att två 
rättighets innehavare ger licenser till varandras tekniker. En licens kan upplåtas som enkel eller 
exklusiv licens. Med enkel menas att licenstagaren ges möjlighet att använda patentet men att 
denna rättighet kan tilldelas fler, motsatsen är den exklusiva licensen då licenstagaren har 
ensamrätt. PRV har sedan en tid en ett frivilligt register som licensavtal kan registreras i. Syftet 
är bland annat att kunder som köper produkter av en leverantör som innehar licens för 
tillverkning/försäljning av en patenterad produkt skall kunna kontrollera att deras leverantör inte 
gör sig skyldig till intrång (PRV, 2006c).  
 

Den svenska patentansökan processen hos PRV 
När en svensk patentansökan lämnas in till PRV genomgår denna ett antal processer innan patent 
meddelas. Det är viktigt att beskrivningen av det som patentansökan avser är noggrann eftersom 
den vanligen inte får kompletteras med nytt material efter det att den lämnats in. Det är dock 
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möjligt att ta upp sådant som redan finns i beskrivning och utföringsexempel i patentkrav, för att 
på så sätt begränsa och precisera dessa för att eventuellt komma ifrån funna hänvisningar. 
 
Formell prövning 
Det första som görs när en patentansökan kommer in till PRV är att den patentjuridiska enheten 
undersöker om de formella kraven på ansökan är uppfyllda. Om så inte är fallet underrättas den 
sökande via ett formellt föreläggande, detta skall besvaras med en rättelse inom en förbestämd 
tid. En patentansökans nummer, sökandens namn, och uppfinningens rubricering blir offentliga 
från prioritetsdagen (PRV, 2006). 
 
Teknisk prövning 
När ansökan har passerat den formella prövningen lämnas den till en av de tekniska enheterna. I 
denna enhet undersöker den ansvarige ingenjören om det är möjligt att patentera uppfinningen 
enligt de krav som presenterades tidigare i detta kapitel, nyhet, uppfinningshöjd och Industriell 
tillämpbarhet (PRV, 2006). 
 
Nyhetsgranskning 
Under den tekniska prövningen genomför en ingenjör på berörd patentavdelningen en 
nyhetsgranskning. För att säkerställa att uppfinningen inte redan är känd. Handläggaren går 
igenom patentdokument, böcker, tidskrifter samt söker i svenska och utländska databaser med 
tekniskt innehåll. Patentdokumenten är indelade enligt ett internationellt klassificeringssytem. 
Hos PRV har varje ingenjör ett specifikt tekniskt ansvarsområde som är definierat efter detta 
system. Till sitt förfogande har handläggaren ett stort antal klassindelade dokument, för 
närvarande cirka 20 miljoner. Dessa dokument kommer förutom från Sverige och de övriga 
nordiska länderna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och USA. Även en del patent 
från Österrike, Kanada och Australien ingår, liksom engelskspråkiga sammandrag av 
sovjetiska/ryska och japanska patent. Vidare ingår patentansökningar som publicerats av det 
europeiska patentverket och inom ramen för den globala patentkonventionen PCT. Patentsökaren 
har fått resultatet 6 månader efter det att ansökan lämnades in om ansökan gäller patent i Sverige 
(PRV, 2006). 
 
 
Föreläggande 
Efter nyhetsgranskningen tar handläggaren ställning till om uppfinningen uppfyller villkoren för 
patenterbarhet eller inte. Är resultatet av nyhetsgranskningen och patenterbarhetsbedömningen 
att uppfinningen är patenterbar meddelas patentsökaren detta. Om så inte är fallet skrivs en 
rapport till den sökande, ett föreläggande. I detta föreläggande ingår: 
 

• Påpekande av de oklara formuleringar och brister som eventuellt finns i ansökan 
• Redovisning av dokumentation som beskriver eventuella tekniska lösningar som liknar 

den sökandes lösning 
• Bedömning av patenterbarheten  
• Kopior av dokumenten 

 
Sökandens svar 
Efter det att den sökande tagit del av föreläggandet bestämmer denne hur ansökan skall gå 
vidare. Antingen kan den sökande själv komma till slutsatsen att uppfinningen inte är patenterbar 
eller anse att skillnaderna är tillräckliga för ett patent. I det senare fallet påtalar den sökande 
skillnaderna, det finns även möjlighet att utveckla patentkraven för att närmare precisera vari 
skillnaderna ligger. Vanligen räcker det med ett föreläggande och ett svar men i vissa fall sker 
det ett flertal föreläggande (PRV, 2006). 
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Slutföreläggande 
Om ingenjören anser att uppfinningen uppfyller kraven för ett patent skickar PRV ett 
slutföreläggande. Till detta bifogar PRV de handlingar som man anser ingår i patentet. Syftet 
med detta är att den sökanden ska kontrollera dem en sista gång och sedan framställa renskrivna 
handlingar till PRV (PRV, 2006). 
 
Besked att patent meddelas och avgiften betalas in 
När handlingarna kommit åter från slutföreläggandet och PRV funnit att det inte föreligger något 
hinder mot patent, underrättas den sökanden om detta samt hur stor meddelandeavgift 
patentinnehavaren ska betala. Avgiften, de så kallad meddelandeavgiften består av en 
grundavgift, samt en tilläggsavgift om ansökan överstiger åtta sidor och/eller om antalet 
patentkrav har ökat under behandlingen (PRV, 2006). 
 
Information om patentmeddelande 
Efter det att avgiften har betalats trycker PRV en patentskrift samtidigt som den sökande 
meddelas att patentet har bifallits och patentet kungörs i Svensk Patenttidning, detta betyder att 
patentet är meddelat. Från det att patentet meddelats löper en invändningstid på nio månader. 
Förutsatt att ansökan är korrekt och uppfinningen är patenterbar lämnas patent inom 15 månader 
från ansökningsdagen. Om patentansökan har kompletterats i samband med ett 
teknisktföreläggande tar det cirka två år att erhålla patent räknat från prioritetsdagen (PRV, 
2006). 
 
Avslag 
Om PRV efter föreläggande och sökandens svar anser att uppfinningen inte är patenterbar, avslås 
ansökan (PRV, 2006). 
 
Överklagan 
Om PRV ger avslag på ansökan kan den sökande överklaga beslutet, detta görs via en skrivelse 
till patentbesvärsrätten. Denna ställs till patentbesvärsrätten men skickas till PRV där de tar upp 
fallet och undersöker om de ska ändra sitt beslut. Om PRV kommer fram till att de står fast vid 
sitt beslut skickas ärendet vidare till patentbesvärsrätten. I denna överklagan ska patentsökaren 
meddela varför ansökan bör bifallas och presentera eventuella ändrande patentkrav. Även 
patentbesvärsrättens beslut kan överklagas, då till regeringsrätten inom två månader (PRV, 
2006). 
 
Tvångslicens 
Tvångsinlösen kan meddelas av domstol om en patentinnehavare utnyttjar sin ensamrätt på ett 
sätt som medför att den tekniska utvecklingen i Sverige försvåras eller någon enskild drabbas av 
oskäligförlust kan domstolen meddela tvångslicens. Detta kan ske i fall då patentinnehavaren 
inte använder sin uppfinning utan har sökt patent i syfte att hindra att andra ska kunna använda 
idén. Men det kan även bli aktuellt om det råder ett beroende till andra patent för att 
uppfinningen skal kunna användas. Efter ett tvångslösen har den som tidigare var 
patentinnehavare rätt att fritt använda sin uppfinning, dessutom har denne rätt till ersättning från 
licenstagaren. Om en uppfinning är av väsentlig betydelse för försvaret kan regeringen förordna 
att den får utnyttjas för statens räkning eller att all rätt till den ska övergå till staten.  
 

Internationellt patent 
I och med att Pariskonventionen som trädde i kraft 1883 finns en internationell 
överenskommelse som innebär införandet av det så kallade prioritetsåret, detta år räknas från 
prioritetsdagen som är den dag då ansökan ankommer till handläggande myndighet. Detta 
medför att patentsökaren får lite tid att fatta beslut om i vilka länder en patentansökan skall 
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lämnas in. Ett patent gäller endast i det länder för vilken en ansökan har lämnats in. Ett spritt 
missförstånd är att det finns ett ”världspatent” men så är inte fallet, det har aldrig funnits något 
liknande utan en ansökning måste göras för varje individuellt land. År 1978 trädde de 
internationella överenskommelser PCT och EPC i kraft, syftet med dessa var att underlätta för 
patentansökaren att erhålla patent internationellt, Sverige är sedan start med i denna 
överenskommelse (PRV, 2006).  
 
ITS  
International Type Search (ITS) är en mer noggrann undersökning av en patentetansökans 
internationella status, det internationella patentläget. Föreligger det hinder för patent meddelas 
hänvisningar till de dokument som utgör hinder. Undersökningen resultera inte i att något beslut 
fattas utan är mer av en fingervisning av hur stora möjligheter ansökan har i de olika länderna 
(PRV, 2006). 
 
PCT 
Patent Cooperation Treaty (PCT) är en internationell nyhetsgranskning i de 128 medlemsstaterna 
(januari 2006). Denna granskning kan lämnas in på ett språk till en handläggandemyndighet i 
något av de anslutna länderna eller direkt till FN-organet World Intellectual Property 
Organization (WIPO) i Genève som administrerar PCT. I ansökan kan dessutom en preliminär 
bedömning om det finns möjlighet att patentera metoden eller produkten i de olika 
medlemsländerna begäras. I och med att ansökan lämnas in anses ansökan vara inlämnad i 
samtliga medlemsländer (PRV, 2006; WIPO, 2006a). 
  
Inom ett år från prioritetsdagen kan du lämna in en PCT-ansökan. Ansökan granskas då i två steg 
(fas I och fas II). I fas I görs en nyhetsgranskningen. Efter genomförd granskning erhålls en 
rapport med information om eventuellt nyhetshindrande material samt ett första utlåtande om 
uppfinningens patenterbarhet. Denna rapport är färdig inom 15 månader från prioritetsdagen, 
rapporten skickas även till de övriga medlemsländerna (PRV, 2006; WIPO, 2006a). 
 
Föreligger det fortfarande osäkerhet kring ansökans möjlighet till att leda till ett erhållet patent 
efter nyhetsgranskningen är det möjligt att gå vidare till fas II och begär att få en internationell 
preliminär patentbarhetsbedömning. I denna ansökan går det att närmare precisera patentkraven 
med hänsyn till vad som framkommit i nyhetsgranskningen. Ansökan resulterar i en rapport 
inom 27 månader från prioritetsdagen i vilken ett preliminärt besked lämnas om uppfinningen är 
ny, har uppfinningshöjd och är industriellt tillämpbar. Om patentsökaren väljer att gå vidare med 
sin ansökan lämnas patentansökan in för enskild bedömning i varje land i vilket patent önskas. 
Det är fullt möjligt att patent beviljas i vissa av de sökta länderna samtidigt som ansökan bedöms 
brista i något av de ställda kraven i ett annat medlemsland. Orsaken till detta är att olika 
myndigheter kan göra olika bedömningar, vissa länder kan göra en bredare tolkning än andra. 
Från det att en PCT ansökan har lämnats in har den sökande ett provisoriskt skydd i Sverige från 
den internationella ingivningsdagen, det vill säga från den dag då PCT ansökningen lämnades in. 
En förutsättning för detta är att ansökan har översatts till svenska och att den är publicerad. En 
fördel med en PCT-ansökan är att du med undantag av några få länder har 30 månader på dig att 
fullfölja en granskning räknat från prioritetsdagen (PRV, 2006; WIPO, 2006a). 
 
EPC 
European Patent Convention, EPC är en överenskommelse mellan 31 europeiska länder. Denna 
överenskommelse innebär att patentansökan lämnas in vid den överstatliga institutionen EPO. 
De prövar ansökan och kan bevilja patent för alla medlemsländer som anges i ansökan, 
exempelvis Sverige. EPO är öppen för alla europeiska länder inte bara EU:s medlemsländer. Om 
ansökan beviljas av EPO måste en översättning av ansökan lämnas in i de länder som ett patent 
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önskas. Det är möjligt att fullfölja en PCT med en EPC, ansökan måste då inkomma inom 31 
månader räknar från prioritetsdagen (PRV, 2006; EPO, 2006).  
 
Om ett internationellt patent skall sökas från Sverige är ett vanlig förfarande att först börja med 
en nationell ansökan hos PRV för Sverige och därefter komplettera med en PCT innan friåret 
passerats. Efter denna prövning kan en EPC lämnas in hos EPO eller separat ansökningar till de 
nationella patentmyndigheterna. Självklart är det möjligt att ansöka direkt hos de enskilda 
ländernas patentmyndigheter utan att göra något av de olika internationella granskningarna eller 
ansöka om patent hos EPO, dessa internationella samarbeten erbjuder endast en möjlighet inte ett 
krav. Tilläggas bör att det inte är ett måste att använda sig av ITS, PCT eller EPC, det är fullt 
möjligt att söka patent i varje enskilt land var för sig genom unika ansökningar (PRV, 2006). 
 
Citeringar 
I patentansökan bör man ange vilka lösningar på liknandeproblem som redan finns. Det kan man 
exempelvis göra genom att hänvisa till andra närliggande patent anges. Då underlättas 
granskningen av ansökan vilket också leder till ett så korrekt utlåtande som möjligt. Efter 
granskningen kan ytterliggare patent citeras av patentmyndigheten, dessa kan då utgöra hinder 
för ansökan. Dessa citeringar medför att de patent som ofta blir citerade rimligtvis är av 
grundläggande art, vilket kan ses som om de har ett omfattande skydd. Och det omvända för de 
som har många citationer i sitt patent. Dessutom ger dessa citeringar information om vilka 
konkurrenterna är, vilka som söker patent på liknande teknik. 
 

Försvarshemliga patentansökningar 
Det finns uppfinningar som är av försvarshemligkaraktär, patentansökningar av dessa 
uppfinningar förblir endast ansökningar, något patent meddelas inte. Även fast de inte meddelas 
kan de medföra ett nyhetshinder för patentansökningar i Sverige.  
 
De hemliga patentansökningar kan medföra problem i de fall de utgör nyhetshinder, hur detta 
skall meddelas för en sökande som lämnar in en ansökan som hindras av en hemlig ansökan. 
Resonemanget kring hur detta skall meddelas är lite luddiga, det förutsätts helt enkelt att i de fall 
en hemlig patentansökan skulle medföra ett hinder borde rimligen den senare ansökan också avse 
en produkt som även den kommer att bli hemligt. Vilket ger att det inte föreligger något hinder 
att meddelat att en hemlig ansökan redan är inlämnat, då den sökande rimligen är försvaret eller 
försvarsindustrin. I de fall den senare ansökan är av civil karaktär är det upp till handläggaren på 
PRV att hitta ett icke hemligt patent som innebär ett hinder, nu är detta inte något stort problem 
då detta borde vara mycket ovanligt. 
 
Det åligger PRV att sortera ut de ansökningar där det bör prövas huruvida de skall bli hemliga 
ansökningar eller inte, detta är ingenting som den sökande behöver tänka på utan görs 
rutinmässigt av PRV. Granskningsnämnden för försvarsutredningar är den myndighet som 
träffas och skickar ansökningar på remiss till försvarsmakten för ett utlåtande. Dessa remisser är 
ovanliga, det förekommer några enstaka gånger per år. Skall en ansökan bli hemligstämplad 
behandlas den av godkänd personal på PRV, arbetet fortgår som vanligt till och med 
slutföreläggandet med skillnaden att det är speciell personal som sköter hela ärendet. Innan 
slutföreläggandet blir ansökan hemligstämplad och vilande till dess att hemligstämpeln lyfts, när 
hemligstämplingen släpps blir de vanliga patent. Minst en gång per år går berörda myndigheter 
igenom alla hemliga patentansökningar och undersöker om de skall förbli hemliga eller inte. 
 
För att innehavaren av en hemlig patentansökan skall få gå utomlands med sin uppfinning krävs 
tillstånd av regeringen. Fast egentligen är det inte patentansökningar som kräver detta 
godkännande utan försvarsuppfinningar gjorda i Sverige, vilket innebär att om någon vill visa 
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exempelvis en pistol eller liknande skall denne fråga granskningsnämnden om det föreligger 
hinder för att visa upp uppfinningen, oavsett om en patentansökan har lämnats in eller inte. 
Eftersom denna kunskap inte är särskilt spridd innebär det i praktiken är det endast 
patentansökningar som granskas. 
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Andra intressenter 
Inför detta avsnitt har personer som ställs inför patentrelaterade frågor intervjuats. Syftet har 
varit att få andra infallsvinklar kring patent, en sorts triangulering av problemet. Detta skall öka 
validiteten i undersökningen. Respondenterna är av skiljda slag, Wanja Bellander VD för 
Svenska Uppfinnareföreningen, Bengt Domeij docent inom immaterialrätt vid KTH i Stockholm, 
Peter Ekman rådgivare på ALMI Företagspartner i Stockholm och Mikael Hult rådgivare på 
KTH Innovation. 
 

Varför skall man söka patent? 
Syftet med det patent är att erhålla en ensamrätt till en teknik för att förlängningen skapa en unik 
produkt som har en marknad, att tjäna pengar. Detta kan innehavaren göra genom att själv 
producera produkten eller genom att sälja licenser. En annan anledning till att söka patent som 
ofta lyfts fram är att det vanligen är en förutsättning att inneha ett patent för att attrahera 
finansiärer, har uppfinnaren inte patent är det i regel mycket svårare att finna extern finansiering 
av sin uppfinning. Det finns även företag som söker patent för att kunna använda det i sin 
marknadsföring. Som någon sorts kvalitets symbol, med förhoppningen att patentet skall tolkas 
som att deras produkt är både bra och innovativ. Det finns även uppfinnare som söker patent för 
att få någon sorts kvitto på att de verkligen har kommit på något nytt, mer en egokick, även fast 
dessa inte hör till vanligheten.  
 
Uppfinnare tenderar att söka patent innan de har undersökt om det faktiskt finns en 
marknadspotential. För att en produkt skall ha en marknadspotential krävs det att kunden gör 
bedömningen att uppfinningen ger honom eller henne ett mervärde. Denna marknadsbedömning 
görs inte vid en patentansökan. Det görs ingen bedömning om dess ekonomiska potential. Det 
finns enligt Peter även en risk för att patentinnehavaren ”andas ut och inte riktigt är på tårna när 
patentet gått igenom” vilket kan resultera i att patentinnehavaren tappar drivkraft som resultera i 
att förutsättningarna för en lyckad realisation minskar. I vissa fall finns det en övertro på 
patentet, det är fortfarande så att det är uppfinnaren som skall realisera sin idé, patentet gör inte 
jobbet. Samtidigt är det mer regel än undantag att Venture Capital företag kräver att uppfinnaren 
har patenterat sin produkt för att de skall vara intresserade av ett samarbete. 
 

Var skall ansökan lämnas in? 
Hos PRV råder en neråtgående trend när det gäller antalet inlämnade patentansökningar, 
samtidigt är trenden den motsatta hos EPO. Vanlige anges orsaken till att det minskande antalet 
patent som lämnas in hos PRV vara att kunderna i större utsträckning vänder sig direkt till EPO. 
Kostnaden för gransknings förfarande är det dubbla eller tre dubbla hos EPO, men detta ses 
vanligen som rimligt då man kan få en granskning genomförs i upp till 32 länder med en 
ansökan, jämfört med ett land hos PRV. Traditionellt har man ansett att det av praktiska och 
andra skäl är bäst att först gå in med en ansökan i Sverige. Sedan när prioritetståret håller på att 
ta slut gå in i EPO eller gå in med en såkallad PCT ansökan. Men nu börjar fler och fler företag 
ifrågasätta varför de över huvudtaget skall skriva en ansökan på svenska. Ofta är det själva 
utformningen av ansökan som är tidskrävande och kostsamt. Detta i kombination med att fler 
företag anser att den svenska marknaden inte längre är så viktiga att de behöver ett patent i 
Sverige. Företagen bedömer vara de stora marknaderna och konkurrenterna har sin produktion 
och ansöker om patent i dessa länder. 
 

Patentens egentliga skydd? 
Generellt råder det en övertro på ett enskilt patent, även bland investerare. Ett patent ger dig 
väldigt lite, ett patent kan ogiltigförklaras, eller kringgås ”design around” så att konkurrenten kan 
använda någon alternativ lösning. De som är framgångsrika på att skapa ett gott skydd använder 
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ett portföljtänkande. För vill du ha ett bra skydd måste du ha många patent på olika delar. För du 
är för sårbar annars. Det är så mycket som kan gå fel med ett enskilt patent, det kan exempelvis 
ogiltigförklaras. Ett framgångsrikt patent skall kontinuerligt vidareutveckla ur olika aspekter, hur 
den tillverkas, användas och utformas. Först när du kommer upp till en sju till tio patent som 
relaterar till produkten kan man vara ganska säker på att det här håller vid en eventuell tvist. 
 

Kvalitén på granskningen hos handläggande myndighet? 
Det har ju aldrig varit och kommer aldrig att finnas en 100 % garanti att alla patent som 
meddelas är korrekt bedömda. Nu är det långt ifrån, advokater och patentingenjörer brukar säga 
att 20 % av alla patent som har meddelats av patentverken är giltiga. I 80 % av fallen kan kravets 
bredd och om patentkraven ifrågasättas. Om man tittar på praxis från Stockholmstingsrätt och 
Sveahovrätt så har hälften av de patent som det förs en ogiltighetstalan mot ogiltigförklarades. 
Det betyder ju inte att de flesta patent är helt och hållet ogiltiga, utan att patenthavaren kanske 
har framställt det han gjort lite väl positivt och brett. Och att det inte var så märkvärdigt som det 
framställdes. Visst finns det ett osäkerhetsmoment här och det har det alltid funnits och många 
företag tycker det är besvärande.  
 
Något som kan verkar konstigt är att i ett PCT förfarande kan patent meddelas i vissa länder 
samtidigt som andra behandlande myndigheter anser att det föreligger ett nyhetshinder. Detta 
borde innebära att nyhetshindret även föreligger i de övriga länderna. En förklaring till detta är 
sannolikt att det beror på att även om EPO granskning ger indikationer om att en ansökan bör gå 
i en viss riktning kan kontrollmyndigheten vid den senare granskningen komma fram till ett 
annat resultat. Anledningen till detta kan vara att den ansökan som måste lämnas in till den 
kontrollerandemyndigheten skall vara på nationens språk, alltså kan det i översättningen ske 
vissa mindre förändringar i kravformuleringen vilket kan ge att ansökan tolkas på ett olika sätt 
från land till land. Dessutom kan den mänskliga faktorn spela in, de personer som granskar 
ansökningarna gör en individuell tolkning. 
 

Trender 
En tydlig trend bland patentmyndigheter nu är att man pressar kostnaderna, för kostnaderna är 
väldigt höga inom patentområdet. Det enda rimliga sättet att pressa kostnaderna är ju att 
harmonisera, det enskilda landet inte skall göra sina egna bedömningar på det här området. EPO 
är ju ett typexempel där du kan söka på ett ställe och få hela Europa. PCT ökar också hela tiden i 
betydelse för det kan du också spara pengar på. Många patentmyndigheter i världen börjar 
begära in de bedömningar som andra patentmyndigheter har gjort av samma uppfinning. För att 
spara tid och pengar. Kostnaderna och patentverkens oförmåga att hinna avgöra alla ärenden 
tvingar fram harmoniseringar. Det är inte realistiskt i dagsläget, men i ett 50 års perspektiv 
behövs det ju ett världspatent, det behövs att det här görs på ett ställe. Korttids perspektiv behövs 
det en Europeisk patentdomstol. Anledningen till problemet ar att systemen hela tiden 
expanderat och sen är det ju tröga gamla system. 
 
Man kan säga ett det råder en generell trend att man redan vid patentansökan tänker sig att sälja 
licenser på de patent man skall söka. För 20 år sedan var detta inget man tänkte på utan då 
handlade det mer uteslutande om att patentera det man själv tänkte producera och sälja. Nu har 
det kommit fram flera företag vars produkt är patent, dom bara forskar och försöker licensiera. 
Vissa av dessa företag har inte för avsikt att själva producera någonting utan de väntar på att 
någon gör sig skyldig till intrång, vid intrång kontaktar de företaget och upplyser dem om 
intrånget och erbjuder dem en licensiering. Dessa brukat kallas för patenttrolls dom ligger bara 
och lurar med sina patent på någon som komma ut på med någon produkt. 
 
Inom vissa kretsar har det visat sig att det ibland saknas en förståelse föra att det inte är möjligt 
att redovisa sina resultat publikt och sedan erhålla patent. Detta gäller främst inom den 
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akademiska världen där man är beroende av att visa att forskningen givit resultat för att få 
fortsatt finansiering. Generellt upplevs det dock av respondenterna att förståelsen för patent och 
ansökningsförfarandet har ökat, vilket även gäller förståelsen för vilka möjligheter som ett patent 
kan innebära. Däremot saknas det vanligen en förståelse för hur man skall jobba med patent, inte 
bara var och hur en ansökan skall lämnas in utan även när man väl fått patentet meddelat. Att 
innehavaren sedan måste bevaka meddelade patent så de inte innebär ett intrång är en vetskap 
som vanligen inte finns hos enskilda uppfinnare. Det finns en övertro på att patentet skall lösa 
alla framtida problem. 
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Patentbyråers syn på patent 
I detta avsnitt presenteras patentbyråers syn på hur patent kan och enligt dem bör användas. 
Respondenterna i denna del är patentingenjörer från olika patentbyråer Jesper Stenström 
avdelningschef Patent Mekanik på Albihns och Staffan Zilling chef för Ström & Gullikson i 
Stockholm. 
 
Patentbyråer kan erbjuda sina kunder alla de tjänster som rör patentansökningar och 
administration. Kunderna är allt ifrån enskilda uppfinnare till stora företag. Det är relativt vanligt 
att en patentbyrå ersätter patentavdelningen hos företagen eller att de hjälper företagen med en 
egen patentavdelning när denna inte hinner behandla alla ärenden eller om produkten ligger 
utanför deras spetskompetens eller geografiska marknad som patentavdelningen vanligen inte 
jobbar emot. 
 
Den traditionella patentingenjören på en patentbyrå tar emot en uppfinning, undersökt om den 
går att patentera eller inte. Görs bedömningen att det går att patentera lämnas en ansökan in, 
patentingenjören driver hela processen och ser till att det blir ett godkänt patent. Patentbyråer 
jobbar mycket aktivt med att förklara nyttan med patent för kunderna. Vad är syftet med att söka 
patent och olika strategier kring de bitarna och hur man bäst arbetar för att få bästa möjliga 
avkastning på sitt patent.  
 
Anledningen till att deras kunder söker patent kan vara att kunderna vill stärka företagets 
position i sin bransch. Att öka sin förhandlings möjlighet gentemot andra företag i sin bransch, 
genom att bygga upp en patentportfölj har man möjlighet att byta rättigheter man har möjlighet 
att licensiera ut. Det är av olika skäl, men framför allt är det för att stärka företagets position 
och/eller öka sin rörelsefrihet.  
 

Vad behöver era kunde hjälp med? 
Kunder kontaktar patentbyråer med olika patentrelaterade problem. Det kan vara för att skydda 
en produkt som tagits fram eller ett intrång som föreligger. Det är även vanligt att patentbyråer 
kontaktas när någon har fått en varning om att de gör intrång på någon annans patent, eller vid 
licensförhandlingar. 
 
Behovet av stöd skiljer sig naturligtvis åt. Den enskilda uppfinnaren behöver oftast hjälp med 
allt. Det förekommer att de har en dålig bild av vad de egentligen har uppfunnit ur ett 
marknadsperspektiv, de kan ha en ny uppfinning men ingen produkt. Det kan vara svårt för en 
patentbyrå att hjälpa till rent kommersiella men det kan i visa fall för en utomstående vara 
uppenbart att det troligen inte finns en marknad för ett patent. Då kan patentbyrån rekommendera 
att kunden inte skall söka patent. Det kan samtidigt vara svårt för patentingenjören att göra en 
korrekt bedömning då deras spetskompetens är att utforma patentansökningar och inte analysera 
marknader. Bland enskilda uppfinnare upplevs det ibland att det råder en övertro på patent, de 
lever ibland under va föreställningen att bar de får ett patent kommer allt att lösa sig.  
 
De medelstora företagen har inte alltid en patentavdelning utan en patentansvarig. Men inte alltid 
en strategi och jobbar inte aktivt med patent. Då kan patentbyrån bygga upp ett IP-råd som 
träffas regelbundet. Patentbyrån blir då något av deras patentavdelning som sköter 
nyhetsgranskningar, invändningsförfarande, intrång, bevakning och det administrativa.  
 
IP-rådet består vanligen av folk på företaget som kan marknaden och tekniken som tillsammans 
med patentbyråns representant arbetar aktivt med patentfrågor. Vid dessa möten går de igenom 
patentportföljen utvärderar om patenten fortfarande har marknadspotential, bedöms de inte ha 
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det släpper företaget patentet eller försöker sälja det. Allt för att minska kostnaderna. Även nya 
eventuella patentansökningar samt konkurrenternas agerande diskuteras på dessa möten. 
Förståelsen för betydelsen av en aktiv patentstrategi där marknadsaspekter vägs in har ökat 
kraftigt de senaste åren bland svenska företag. Patentbyråerna arbetar för att patent inte skall ses 
som en kostnad utan en investering, patenten skall generera intäkter.  
 
De stora företagen behöver hjälp med toppar, deras interna patentavdelning hinner inte alltid 
med när belastningen blir för hög. De stora företagen kontaktar även patentbyråer när de saknar 
någon viss kompetens, det kan var både av geografiskt och teknisk art. 
 

Var lämnar ni in era ansökningar? 
Vanligen lämnas den första ansökan till PRV med en PCT direkt, fast det blir vanligare att vända 
sig direkt till EPO. Anledningen till att PRV fortfarande används i så stor utsträckning är att det 
är lätt att kommunicera med dem och att kvalitén på deras granskning är god samtidigt som det 
är billigare att vända sig till PRV än till EPO. De flesta företagen väljer att gå vidare med en 
internationell ansökan, i dessa fall har de att ta ställning till om de skall gå in med en PCT-
ansökan hos EPO direkt, företagen är inte lika kostnadskänsliga som små aktörer, den högre 
granskningskostnaden är inte av lika stor betydelse. Men det förekommer även att ansökan ställs 
direkt till den internationella byrån i Genève. Det varierar från fall till fall. 
 

Hur bestämmer ni vilka länder patent skall sökas i?  
I regel är det i första hand var de stora marknaderna finns samt i de länder som konkurrenterna 
har produktion. Man vill hindra konkurrenterna från att kunna producera och verka på de stora 
marknaderna. Är det tillexempel väldigt komplicerad teknik. Då kan det räcka med att skydda 
denna teknik i de länder som man bedömer att en konkurrent skall kunna starta produktion av 
denna teknik. Då kanske det inte är så intressant att lägga ned krut i de länder där man 
konsumerar produkten. Varje land innebär en betydande kostnad, men även framtida marknader 
undersöks. Bedöms det finnas en betydande framtida potential på en viss marknad så kan de vara 
en god idé att söka skydd även där. Ett exempel på detta är tillexempel Kina, det är många idag 
som vill skydda där för många tror att den marknaden kommer bli väldigt stor. Sen är det så klart 
kostnadsbilden, vad har kunden för budget för att skydda produkten. 
 

Portfölj tänk 
För att få ett starkt rättsskydd är det en bra strategi att komplettera patenten med ytterligare 
patent som ligger i periferin av de patent som redan innehas. Detta ger att konkurrenter som vill 
utveckla kring patent har ett snävare område att utveckla inom. För att företagen skall ha 
möjlighet att komplettera patent krävs det att de har resurser att utveckla ansökningar som 
verkligen innebär ett hinder. Det ställer inte bara krav på patentingenjören utan även FoU som 
måste identifiera eventuella vägar kring patenten. Vilket ger att det bör vara ett patent med stor 
marknadsmässig potential för att det skall vara lönsamt med denna strategi.  

Hur bevakar ni patent? 
För det specifika fallet sätts en sökprofil upp, den innehåller klasser och kompletteras med 
nyckelord. Sedan ser man om man får några träffar när profilerna körs i databasen. Denna 
körning görs någorlunda frekvent sedan går man igenom de träffar man får och undersöker om 
det är något relevant som dyket upp. ”Blir du utsatt för ett intrång ska du slå till hårt annars 
finns det en riska att alla kommer använda dina rättigheter” (Staffan Zilling, Ström & 
Gullikson). 
 

Trender inom användandet av patent? 
Att företag använder sin patentportfölj mer strategiskt är en tydlig trend just nu. Att söka upp 
potentiella intrångsmakare, kontakta dem och meddela att man har patent och erbjuda licenser, 
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eller helt enkelt stävja intrånget. Den typen av agerande är mycket mer vanligt förekommande nu 
än vad det var för 10 år sedan, det är sannolikt en medvetande fråga. Patentinnehavaren har 
kanske inte tidigare insett möjligheten att använda sin patentportfölj på det viset. Tidigare 
byggde de upp stora portföljer för att ha mycket att erbjuda vid korslicensiering, nu drar man ned 
på antalet patent och agerar mer offensivt. 
 

Utformning av patentansökan 
När första patentansökan kommer tillbaka från den handläggandemyndighetens granskning 
eftersträvas ett avslag. Ett avslag på grund av att kraven är för vida, detta för att via 
kompletteringar finna var gränsen för uppfinningen går. Detta för att få ett stå brett skydd som 
möjligt. Efter det har ansökaren att ta hänsyn till eventuella invändningar. Svenska företag 
generellt är mycket dåliga på att invända sig, om man tittar på Tyska företag så fort en 
konkurrens beviljas ett patent skickar de en invändning. Det är ett sätt att störa konkurrenterna.  
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Företagens syn på patent 
I denna sammanställning presenteras hur representanter hos producerande företagen i 
intervjuserien har svara på ställda frågor. Frågorna syftar till att ge svar på hur respondenterna 
använder sig av patent samt ge svar på vilka mekanismer som ligger till grund för fattade beslut. 
Respondenterna i detta avsnitt är personer som främst är verksamma inom verkstadstekniska 
företag. Respondenterna är Anders Granlund patentansvarig på ITT Flygt, Dag Hedfält 
patentingenjör Försvarets Materielverk (FMV), Erland Holmborn chefen på Scanias 
patentavdelning, Tord Pantzar patentansvarig Atlas Copco Tools och Svante Ödman ansvarig 
för patentstrategiska frågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  
 

Varför företag söker patent? 
Huvudanledningen till att företag söker patent är som de flesta redan antagit att skydda sina 
investeringar i forskning och utveckling (FoU) och därmed säkerställa framtida intäkter genom 
att förhindra plagiat. För att företagen skall gå vidare med en patentansökan önskar de tillräckligt 
med information kring forskningen så det finns tillräckligt med kunskap kring produkten så att 
det är möjligt att utforma en ansökan som ger den slutgiltiga produkten det skydd som krävs för 
att förhindra intrång. Men även att det bedöms finnas en marknad för produkten. Detta är något 
som krävs då kostnaderna för patent och patentportföljer är betydande vilket ger att det vanligen 
är en förutsättning att företagen känner sig klara över att de har en marknad att avsätta patentet 
på. I denna undersökning handlar det om att patenten som ingår i företagens produkter, inte 
primärt licensiering eller försäljning av patenten. Undantaget är FOI som primärt jobbar med 
uppdragsforskning, vilket ofta leder till patentlicensiering eller försäljning.  
 
Något som nämns mycket i utländsk litteratur är skuggpatent, detta är patent som har till syfte att 
vidga skyddsområdet för erhållna patent. Helt enkelt patent som ligger i periferin av redan 
erhållna patent. Detta skall medföra att konkurrenter inte skall kunna producera produkter som 
ligger mycket nära de patent som företagen har i sin portfölj. Anledningen till att detta görs i 
relativt begränsad utsträckning är att det krävs betydande resursförbrukning för att underhålla en 
patentportfölj. Med att underhålla menas här att bevaka att inga intrång görs samt betala 
årsavgifter. Dagens patentsystem är utformat så att årsavgiften för patenten stegras med antalet 
år som patentet varit aktivt, syftet är att företagen ska dra ned på antalet patent. Men även att det 
är tidskrävande att utforma ansökningar som ger ett betydande skydd. 
 

Hur behandlas uppfinningar som inte bedöms vara intressant? 
När uppfinningarna bedöms vara inom ett område som inte är något som företagen primärt 
jobbar med finns det tre strategier. Antingen droppar man resultatet direkt, detta görs om man 
kan utesluta att det inte kommer vara något som kan användas i framtiden. Är man osäker på 
framtidspotentialen men bedömer att det knappast är troligt att uppfinningen kommer att 
användas genomförs någon form av publicering, syftet med publiceringen är att förhindra att 
någon annan skall patentera resultatet och förhindra att företagen fritt skall kunna använda sitt 
resultat i framtiden. För denna typ av publicering finns papperstidningar, även om det på senare 
tid blivit valigare med en publicering på en web-baserad tidning. Det räcker med att företaget gör 
ett utskick tillexempel till sina kunder för att nyhetshinder ska föreligga för eventuella 
efterkommande patentansökningar. Viktigt då är att publiceringen tillräckligt utförlig beskriver 
idén och att publicisten kan styrka datumet för publiceringen. Men det förekom även att det 
lämnades in en patentansökan i Sverige, syftet är att få ett nyhetshinder, med denna ansökans 
godkännande fås ett kvitto på att ansökan tillräckligt utförligt beskriver idén. Dessutom råder det 
inget problem att påvisa vilket datum som gäller. Efter att patentet meddelas avslutas arbetet med 
patentet och patentet släpps. Vilket garanterar att de är fria att använda sitt resultatet i framtiden 
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om det skulle visa sig vara användbart. I vissa fall erbjuds den anställde som har kommit fram 
med idén att privat lämna in en ansökan. 
 

När lämnas ansökan in under utvecklingsfasen?  
För att ett patent skall kunna erbjuda det skydd som ansökaren strävar efter krävs det att 
utvecklingen kring de mest vitala delarna kommit relativt långt i utvecklingsprocessen, 
anledningen är att de särskiljande delarna måste kunna beskrivas så pass utförligt att den 
slutgiltiga produkten/metoden får det skydd som ett bra formulerat patent ger. En ansökan som 
lämnas in för tidigt i processen, i en fas då man helt enkelt inte riktigt vet var man kommer 
hamna med utvecklingen riskerar att sakna den informationen. Dessutom kan en ansökan som 
lämnas in i ett för tidigt skede utgöra hinder för en senare mer väl definierad ansökan.  
 
Samtidigt får man inte vänta så långe att någon annan hinner lämna in en ansökan som utgör 
hinder. Det är hela tiden en balansgång där kunskapsläget, kostnader och konkurrenternas 
framsteg hela tiden måste vägas in. Parallellt med utvecklingen bevakas konkreterna, detta är 
något som inte endast görs i patentsyfte. En marknadsavdelning skall kontinuerligt bevaka sin 
marknad. Som en respondent svarade på frågan om när de lämna in sin ansökan ”det är väldigt 
mycket på känn” (Anders Granlund, ITT Flygt). Det ligger nog mycket i det, jobbar man aktivt 
på en marknad får man förhoppningsvis en ”magkänsla” för marknaden. 
 

Vart vänder ni er med patentansökan? 
I denna undersökning har företagen stort förtroende för PRV och deras granskningar. Även det 
faktum att företagen vanligen börjar skriva sin ansökan på svenska resulterar i att de väljer att 
börja hos PRV, då detta inte kräver någon översättning av dokumentationen för att utforma en 
ansökan. Men dokumentation skrivs numera i allt större utsträckning direkt på Engelska, och då 
börjar man inte i Sverige. Detta medför att respondenterna i stor utsträckning fortfarande primärt 
vänder sig till PRV med sin första ansökan och sedan går vidare. Även om det blir vanligare med 
att den första ansökan lämnas in direkt till EPO, anledningen till detta är ofta att vinna tid. Men 
även att Sverige inte utgör en så betydande marknad och att det inte produceras lika mycket i 
Sverige längre ger att företag ibland inte ansöker om patent i Sverige. Beslut om i vilket land 
man skall påbörja patentansökan tas från fall till fall. En orsak till att de väljer PRV är också att 
de vill stödja deras verksamhet. 
 

Hur bestämmer ni vilka länder en patentansökan skall lämna in i?  
Patent söker man i de länder man bedömer sig ha en marknad för produkten, hänsyn tas även till 
i vilka länder konkurrenterna har produktion. Utöver det tar företagen hänsyn till affärernas 
helhet, om en konkurrent inte får tillträde till de största marknaderna för sin produkt brukar detta 
leda till att de helt avstår, alltså en analys av var den globala avsättningen av en produkt finns. 
Har en konkurrent patent på de största marknaderna finns det inte utrymme för att ta fram en 
konkurrerande produkt som innebär ett intrång, då de endast får tillträde till de mindre 
marknaderna. Alltså behövs inte ett skydd i samtliga avsättningsområden. Visst finns det risk att 
mindre aktörer etablerar en produkt i de länder där det inte finns ett skydd, men om det inte 
bedöms innebära ett tillräckligt stort hot bortser man även från dessa. 
 

Bevakar ni patentansökningar som lämnas in? 
Samtliga respondenter har en kontinuerlig uppföljning av vilka patentansökningar som lämnas 
in. Detta görs genom att man läser patenttidskrifter eller har en samarbetspartner som levererar 
en rapport på vad som händer inom de olika patentklasserna, även specifika företag granskas. 
Det är endast vissa fördefinierade klasser som genomgås, dessa klasser är både inom de klasser 
företaget är verksamma men även närliggande klasser granskas. Här undersöks både de 
ansökningar som lämnas in, om en inlämnad ansökan bedöms kunna medföra ett eventuellt 
hinder för en produkt som är under utveckling meddelas detta till berörda avdelningar som har 
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att ta med detta i det fortsatta arbetet. Men det är främst de meddelade patenten som granskas då 
det är då det går att se vad det är som patentet ger skydd för och först då medför detta ett 
juridiskt skydd. Vid denna tidpunkt görs en utvärdering huruvida patentet innebär ett intrång på 
deras redan beviljade patent, är det så lämnas en invändning in. Denna invändning kan göras upp 
till nio månader efter att patent meddelas. Patentavdelningarna kontrollerar även om företagets 
kommande och existerade produkter innebär ett intrång i dessa meddelade patent. Denna 
information sprids även inom  organisationen som ren teknikspridning. 
 
Uppföljning av patentportfölj? 
Minst en gång per år görs en genomgång av företagens patentportfölj, syftet är att undersöka 
huruvida man skall försätta att betala årsavgifter på patenten. Då det är mycket kostsamt att 
underhålla en patentportfölj, inte bara med avseende på årsavgifterna utan det innebär även en 
betydande administration att aktivt underhålla en portfölj. Detta görs med produktchefer och 
utvecklingsavdelningar i samrådan med patentingenjörer.  
 

Handla med rättigheter? 
Överlag sker det bland respondenterna mycket få affärer med rättigheter, det är inte korrekt att 
generalisera och påstå att det bland företag inte sker någon handel med patent eller licenser, men 
det sker inte i någon större utsträckning. Resultatet beror sannolikt på inriktningen på företagen 
som undersökningen baseras på. Vanligen tar de och tittar på vad som erbjuds men det är mycket 
ovanligt att det leder till någon form av affär. Orsakerna till detta anges vara tre. Först så gäller 
det att de kommer in med en produktidé som passar in i företagets sortiment och att de kommer 
in i rätt tid. Men även att det är mycket ovanligt att det vid en närmare granskning visar sig vara 
någonting som är värt att satsa på. Respondenterna är av uppfattningen att deras egna FoU är så 
bra och har intern information om vilka områden som företagen vill utveckla inom 
 
Det finns i detta arbete ett undantag till detta resultat. Det företaget jobbar med 
uppdragsforskning, FOI. De har ett arbetssätt som innebär att de lokaliserar och kontaktar 
eventuella intressenter. Denna kontakt vill de sluta innan ansökan lämnas in. Anledningen till 
detta är att företaget som skall köpa rättigheter till patentet skall ha möjlighet att påverka vilka 
marknader som ansökan lämnas in på. Om det rör sig om en licens som skall gälla på begränsade 
marknader gör företaget en bedömning på vilka övriga marknader som det kan finnas en 
potential. Finner de några sådana tas patent även för dessa.  
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Slutdiskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring vad undersökningen resulterat i. Syftet är inte att 
presentera någon sorts sanningar eller mall för vilken strategi som är lämplig för olika 
scenarion.  Utan snarare sätta igång tankar och diskussioner kring vad man bör ha i åtanke när 
man väljer vilken väg man skall gå. 
 

Skall jag söka patent? 
Det viktigaste att inse är den egentliga nyttan ett patent egentligen ger i det specifika fallet samt 
att ta ställning till om det är försvarbart att lägga resurser på patent. Om det saknas resurser att 
försvara patent vid ett eventuellt intrång har den huvudsakliga idén med ett patent gått förlorat, 
samtidigt är det fullt möjligt att ett patent medför fördelar som innehavaren faktiskt aldrig får 
reda på. Det är möjligt att ett patent ger att konkurrenter avstår från att ta fram en konkurrerande 
produkt då de bedömer att det föreligger ett rättsligt hinder. För att nå denna eventuella effekt 
räcker det med att det framgår i fakta blad och liknande att lösningen är patenterad. Kanske är 
det av denna anledning som det inte är helt ovanligt att man kan läsa att produkterna är 
patenterade eller att en ansökan är inlämnad i annonser. Inte endast att de i annonsen hoppas på 
att det skall ge goodwill för företaget som kan anses som innovativt och långt framme när det 
kommer till utveckling. Orsaken till ansökan kan vara av ren företagsekonomisk karaktär, 
exempelvis att öka värdet på företaget genom att öka de immateriella tillgångarna i företaget. 
Något som kan vara av betydelse vid kontakt med finansiärer eller vid en eventuell 
sammanslagning eller uppköp.  
 
Ett problem som kan uppstå i vissa företag är att för att man skall lyckas attrahera extern 
finansiering är det mycket vanligt att finansiärer ofta ställer som krav att produkten skall vara 
patentskyddad. Detta för att de anser att det är en tryggare investering om det ligger ett patent 
som grund för produkterna. Det är i och för sig förståligt, men det ställs då krav på att det skall 
finnas medel för att ta fram en första ansökan så företaget får respit i form av friåret. Vilket kan 
leda till problem för mindre företag. Finns det inte resurser eller en förståelse för hur viktig 
denna första ansökan egentligen är kan skyddet bli litet i framtiden. Det gäller att i den primära 
patentansökan definiera det som marknaden uppfattar som det unika med den kommande 
produkten. Bengt Domeijs erfarenhet om att det dessutom krävs 5 till 10 relevanta patent i 
närområdet ger ytterliggare problem. Då det egentliga skyddet hos ett enskilt patent kan 
ifrågasättas. Ställs det då ytterligare krav från finansiärer blir det mycket resurskrävande att 
komma igång med en ny produkt vilket kan leda till att en annan strategi kan vara lämplig. 
 
Det pratas relativ sällan om att det faktiskt kan vara fel att satsa på patent just för att det är så 
resurskrävande. I vissa fall kan det vara lämpligt att istället fokusera på affärerna och helt enkelt 
inte lägga resurser på patentansökningar. Något som kan vara aktuellt om det rör sig om en 
mycket invecklad teknik så det är sannolikt att konkurrenterna ligger så långt efter att när de väl 
kommit i fatt har uppfinnaren redan en så stark position på marknaden att det blir krävande för 
konkurrenten att komma i fatt. Men det kan även leda till stora problem, är potentialen för stor så 
finns det självklart en risk för att jätte företagen stjäl tekniken. Då spelar sannolikt inte ett eller 
flera patent någon större roll. De kan processa ihjäl många mindre företag för att komma åt en 
viss teknik. Något som har blivit alltför uppenbart genom Håkan Lans rättsliga problem med 
färggrafik till datorer. Lans har varit i tvist kring hans patent som i media har fått namnet ”The 
986 Patent” sedan 1985 då Lans först stämde Hitachi för patentintrång, för att 1997 följas upp av 
en stämning ställd mot 11 amerikanska datorföretag som enligt Lans gjort sig skyldig till 
patentintrång, bland dem Compaq, HP, Gateway och Dell (Ny Teknik, nr 37 år 2006). 
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Vanligast är att produkter utvecklas i ett företag, och att de önskar en ensamrätt på den 
produkten. Så att ingen annan börjar kopiera eller göra liknande produkter. Men man kan också 
tänka sig att man vill försöka låsa konkurrenterna genom att patentera lösningar som gör 
vidareutvecklingar av deras produkter för att förhindra dem att utveckla sin produkt. Det 
förekommer att företag som blir spärrade genom en konkurrents tar patent som blockerar redan 
beviljade patent från att vidareutvecklas. Syftet brukar vanligen vara att erbjuda en licensiering 
eller att tvinga fram en korslicensiering.  
 

När ska jag lämna in en patentansökan? 
Generellt kan sägas att man skall lämna in en patentansökan så sent som möjligt, detta för att 
lägga kostnaderna på fram tiden men även att lägga patentets ogiltighets förklaring så långt fram 
som möjligt i tiden. Ett patent är vanligen giltigt i 20 år från och med prioritetsdatumet, givet att 
årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras. Men samtidigt måste ansökan inkomma 
innan någon annan lämnar in en ansökan som kan utgöra ett nyhetshinder. Samtidigt måste man 
tills vänta produkten anses vara så pass utvecklad att de delar av upptäckten som kunden anser 
vara fördelaktiga kan definieras i ansökan. 
 

För vilka länder skall en patentansöka lämnas in? 
När det kommer till att fatta beslut om i vilka länder som en patentansökan skall lämnas in är 
målet självklart att ta så få länder som möjligt men att samtidigt erhålla ett så starkt skydd som 
möjligt. Vilken strategi man bör välja är produktspecifik. Det vanligaste och effektivast är att 
ansöka om skydd på de största marknaderna. Får konkurrenterna inte tillgång till de mest 
betydande marknaderna är förhoppningen att de skall avstå från att utveckla en konkurrerande 
produkt med den patenterade tekniken. Samtidigt måste man försöka se var marknaderna 
kommer att finnas i framtiden, detta är alltid något av ett risktagande då det kan vara svårt att 
förutspå kommande marknader. Kanske kommer det att finnas en ny marknad om några år. För 
att finna dessa marknader kan det vara lämpligt att benchmarka konkurrenternas och den egna 
produkten. Något som även kan ge stort resultat är att söka patent i tänkbara produktionsländer. 
Vissa produkter kräver betydande kunskap och/eller stora anläggningar som konkurrenterna 
kanske endast har i vissa länder. Är detta fallet kan ett skydd i just dessa länder få stor 
genomslagskraft och kanske medföra att ett skydd på potentiella marknader kan förbises. Arbetet 
att analysera produkternas marknad och tillverkningsort tar betydande resurser i anspråk, men 
kan också ge att antalet patentansökningar kan minskas. Vilket kan ge att kostnaderna för ett gott 
skydd kan minskas avsevärt.  
 

Var ska jag lämna in patentansökan? 
När det kommer till frågeställningar kring vilken kontrollmyndighet som den primära ansökan 
lämnas in hos är det fortfarande vanigt att först vända sig till PRV. Anledningar som anges är 
främst att det är enkelt att kommunicera med dem och att företagen i viss utsträckning känner att 
de vill gynna PRV samtidigt som de bedöms göra en god kontroll vilket borgar för att patenten i 
relativt stor utsträckning uppfyller de krav som ställs på ett erhållet patent. Men det är ändå 
tydligt att de i allt större utsträckning tänker i banor av att vända sig till andra 
handläggandemyndigheter, då främst EPO. Dessa tankar är klar tydligare hos patentbyråer än 
hos de övriga respondenterna. En tänkbar anledning kan vara att patentbyråer sköter strategier 
för mindre företag och enskilda uppfinnare som inte är så intresserade av patent i Sverige då 
marknaden här vanligen är relativt liten. Och de önskar komma ut snabbare på den övriga 
marknaderna.  
 

Om man inte skall patentera vad ska man göra då? 
Om man inte vill patentera är det mycket viktigt publiceras offentligt på ett sätt som medför att 
datumet för publiceringen går att styrka och att det unika med produkten/idén tydligt framgår. 
Detta för att det skall föreligga ett nyhetshinder mot eventuella kommande patentansökningar. 
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Numera finns det möjlighet för sådana publiceringar på speciella Internetsajter, men det räcker 
egentligen med ett utskick till kunde eller andra intressenter. Enligt fler av respondenterna är det 
vanligen så att det kan vara svårt att få gehör för liknande strategier då det vanligen råder en 
stark tro på att ett patent skall ge så många fördelar något som kan leda till att entreprenören 
tappar moment och inte är lika mycket ”på tårna”. Det finns i vissa fall en över tro på att när 
patentet är meddelat kommer allt att lösa sig, något som mycket sällan är fallet. Det krävs stora 
insatser även efter det att patentet är meddelat. Inte nog med att det är hög tid att börja skapa en 
omsättning för att få igång företaget, det har även skapats fasta kostnader som måste finansieras.  
 

Bevakning 
För att finna eventuella intrång bör man söka efter dem, detta görs lämpligen genom att bevaka 
patentansökningar men främst meddelade patent. Något som lyst igenom i denna undersökning 
är att det är just på detta sätt som bevakningen sker. Det har inte i samband med diskussioner 
kring bevakning kommit fram att de även bevakar vad som händer på marknaden. Men att de i 
själva utvecklingsarbetet har konkurrenter under uppsikt. Anledningen till detta är sannolikt att 
informationen kring meddelade och ansökta patent finns samlade på ett ställe. På det stora hela 
känns det som om respondenterna har en relativt defensiv förhållning kring patent. Och 
fokuserar mer på att dra ned på kostnaderna, inte på att skapa intäkter. Nu kan detta bero på att 
de företag som förekommit in undersökningen är företag som har en stark position, vilket kan 
leda till att de inte vill skapa direkta intäkter från sina patent utan helt enkelt hindra andra från att 
producera. I dessa fall kan det vara svårt att skatta vilka intäkter som patenten faktiskt resulterar 
i. De övriga respondenterna har en lite annorlunda syn, patentbyråerna vill att deras kunder skall 
ha en mer offensiv hållning kring sina patentportföljer, och hänvisar till hur det går till in andra 
länder där det skall vara betydligt vanligare med tvister. Någon respondent sade att detta delvis 
beror på att svenskar är konflikträdda, det kanske är att göra saken lite väl lätt för sig. Det beror 
nog mer på traditioner inom företags Sverige. Samt att konkurrenternas patent analyseras i syfte 
att kartlägga konkurrenter utifrån deras patent. Man försöker utläsa trender i tekniker som 
konkurrenterna söker patent inom och genom det skapa en uppfattning om i vilken riktning 
konkurrenterna utvecklar sina produkter. Vilket i sin tur öppnar dörren för skenansökningar för 
att vilseleda sina konkurrenter. En patentansökan bör vanligen vara den första information som 
företag får om sina konkurrenter och deras framtida produkter. Alla större företag har ju koll på 
vilka patent som deras konkurrenter söker. Så kan man göra det lite mer systematiskt så är det 
säkerligen värdefullt.  
 
Hur man väljer att göra detta beror givetvis på vilken kunskap man har inom området men även 
vilka resurser man har. Är man ett multinationellt företag har man sannolikt resurser att han en 
patentavdelning som sköter detta. Men undersökningen har visat att det inte alltid finns resurser 
på patentavdelningarna ens på de större företagen. Anledningen till detta kan vara att patent i 
många företag fortfarande ses som en kostnad och inte som en investering. Detta är något som 
patentbyråerna kämpar för att skapa en förändring på, självklart vill de se att företag och 
uppfinnare börjar jobba betydligt mer med dessa frågor. Anledningen till detta torde vara att de 
på så vis ökar sin marknad vilket leder till ökade intäkter. Samtidigt kommer det inte att fungera 
i det längre perspektivet om patenten verkligen inte leder till en inkomst, företagen kommer inte 
att lägga ner pengar på sina patent om de inte får ett utbyta av dem. Här är det svårt att bedöma 
var vi är på väg, men om man tittar på andra branscher så är det vanligare med en mer aktiv 
behandling av patentfrågor. Detta beror nog på att företag inom medicin och Telecom har varit 
tvungna att arbeta mer med dessa frågor. I fallet medicin kan en produkt vara skyddad av endast 
en eller ett fåtal patent. Vilket ger att skyddet måste vara fullgott. Det är vanligen inte 
tillverkningen eller innehållet i dessa produkter som är kostsamt utan den enorma forsknings och 
tester som ligger bakom produkterna. Inom Telecom krävs det ett mycket stort antal licenser för 
att det skall vara möjligt att producera en produkt, enligt Bengt Domeij 100 till 200 stycken. Men 
här finns det en sammanslutning som tillhanda håller dessa så det är inga större problem att få 
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licenserna men det innebär en betydande kostnad. Men nu skulle inte arbetet behandla dessa 
marknader utan den verkstadstekniska. Syftet är snarare att visa på att det råder stora skillnader 
mellan olika produkter, vilket också eventuellt i någon mening kan tjäna som en fingervisning 
för i vilken riktning verksatstekniska företag kan vara på väg.  
 

Trender 
Trender kring patent just nu verkar enligt samtliga respondenter är att företagen börjar jobba mer 
aktivt med sina rättigheter, både när det handlar om att endast behålla de patent som generar 
intäkter eller bedöms generera intäkter i framtiden. Men även att det generellt arbetas för att 
företag genom licensiering skall få intäkter på sina patent, detta är emellertid inget som företagen 
i detta arbetet jobbar med. Det är möjligen så att det inom andra tekniker och i mindre företag 
har denna strategi. Dessutom har företagen i denna intervjuserie en stark position på en mycket 
konkurrentsatt marknad. De använder sina patent till att ge sina egna produkter fördelar 
gentemot sina konkurrenter och har inget intresse i att mot en ersättning erbjuda andra företag att 
ta del av deras FoU. Samtidigt tyder allt på att företagen i denna intervjuserie inte har en 
organisation för att ta in lösningar som kommer via extern forskning utan de lutar sig mot 
utvecklingen som göra inom organisationen. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaring 
 
 
Benchmarking 
Detta är en benämning för en jämförelse av befintliga tjänster och produkter som kan utgöra ett 
hot. 
 
EPC 
European Patent Convention, EPC är en överenskommelse mellan 31 europeiska länder. Denna 
överenskommelse innebär att patentansökan lämnas in vid den överstatliga institutionen EPO. 
De prövar ansökan och kan bevilja patent för alla medlemsländer som anges i ansökan, 
exempelvis Sverige. EPO är öppen för alla europeiska länder inte bara EU-länder. För att sedan 
erhålla patent måste en översatt ansökan skickas till de designerade ländernas nationella 
patentmyndighet.  
 
EPO 
European Patent Office (EPO) är en överstatlig organisation beläget i Berlin, München och Haag 
som grundades den 1 juni 1978. Myndigheten kan bevilja patent giltiga i Sverige och de övriga 
anslutna länderna (januari 2006, 31 stycken västeuropeiska länder). EPO är tillsammans med 
PRV de enda som meddela patent i Sverige (PRV, 2006; EPO, 2006). 
 
Innovationssystem 
Det nationella innovationssystemet är format av företag, universitet, skolor och regering. 
Förutom aktörerna påverkas systemet även av lagar, regler, normer och rutiner som utgör 
uppmuntran och hinder i skapandet av innovationer. Dessa organisationer och institutioner är 
komponenter i systemet som står för skapandet och kommersialiserandet av kunskap. 
 
Mönster 
Mönster definierar PRV enligt; ”En produkts eller produkt dels utseende, som bestäms av själva 
produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning”. Dessa kan vara både två och tre 
dimensionella och vara en del av funktionen eller rena utseende detaljer. 
 
Nationell ansökan 
En ansökan som görs hos det enskilda landets myndighet, alltså en ansökan som görs utan att 
använda sig av de olika sammanslutningarna som finns för att underlätta ansökan i flera system.  
 
NUTEK  
Organisation som skall främja en hållbar ekonomisk tillväxt i hela landet. Detta skall 
åstadkommas genom att fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner bildas. 
Nutek har som mål att sprida kunskap och att sprida kunskap i målgruppen. Men även att driva 
lämpliga pilotprojekt som exempelvis affärsängelnätverk. De finansierar inte några enskilda 
innovationsprojekt. 
 
Ond tro 
Med ond tro menas att det före inlämnandet av en ansökan finns kunskap om att kännetecknet 
används av någon annan. Detta gäller även för varukännetecken som tagits i bruk men inte 
registrerats eller inarbetats, dessa omständigheter kan utgöra registreringshinder. Ett domännamn 
anses ha registrerats i ond tro särskilt om det visas att registreringen eller användningen 
tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till 
en konkurrent till den som begärt tvistlösningen. Eller om registreringen skett i syfte att 
förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i 
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ett domännamn eller registreringen skett i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent 
(Karolina Hedberg på PRV 2006-02-22). 
 
Patent 
Ett patent är en i lag reglerad ensamrätt och beviljas under en begränsad tid för att exploatera en 
uppfinning. Patent skyddar tekniska lösningar (produkter), metoder och användningar. Denna 
tidsbegränsning är 20 år förutom läkemedel som under vissa omständigheter kan bli upptill 25 år. 
 
PCT 
Patent Cooperation Treaty, PCT är en internationell granskning som gäller i samtliga 125 
medlemsstater. Under handläggningstiden är produkten skyddad och anses vara inlämnad i 
samtliga PCT:s medlemsländer.  
  
PRS 
Patent och registreringsstyrelsen, Finlands motsvarighet till PRV.  
 
Produkt 
En produkt definieras av PRV vara; ”Ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, 
inbegripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska 
symboler och typsnitt, men inte datorprogram”. 
 
Prioritetsdagen 
Det datum då en ansökan lämnas in till exempelvis PRV. 
 
Prioritetsår 
Om en patentansökan lämnas in i ett land som är ansluten till Pariskonventionen erhålls ett friår. 
Detta innebär att det är möjligt att erhålla patent i de anslutna länderna under detta år även fast 
uppgifter om patentet har offentlig gjort. Detta skulle annars strida mot kravet på att produkten 
eller metoden är ny och inte tidigare känd. 
 
PRV 
Patent och registrerings verket är det svenska nationella organ som bland annat administrerar 
patent, varumärkesskydd och mönsterskydd.  
 
Stiftelsen Industrifonden  
Skall fokusera på företag med tillväxtpotential, stiftelsen skall finansieras av eget kapital samt 
externa aktörer både nationella och internationella. Fonden skall ha en livslängd på minst 10 år 
med en årlig omsättning på mellan 70 och 100 miljoner. Tidshorisonten på investeringarna är 
mellan 3 och 5 år. Under den tiden erbjuds inte endast finansiering utan även rådgivning inom 
teknisk och affärsmässig kompetens samt tillgång till fondens nätverk. 
 
Venture-Capitalföretag  
Är företag som specialiserat sig på att gå in i företag som de bedömer ha utvecklingspotential 
med aktivt affärsutvecklingsstöd i form av riskkapital och kompetens. 
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Bilaga 2. Antal patentansökningar hos PRV 2001 - 2006 
 

Antal inkomna ansökningar under 2006, månad för månad.  

År 2006 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 5 4 3 2 3 3 8 4 4 4 14 2 59 

Fordon 10 5 14 6 25 12 12 10 11 8 14 26 162 

Förpackningar 8 10 12 7 6 10 3 2 3 7 11 7 84 

Byggindustri 15 12 9 11 9 7 9 12 10 14 12 7 122 

Datorindustri 4 9 11 9 5 9 6 6 8 6 13 8 95 

El. kommunikation 5 10 15 5 7 21 11 16 14 5 19 20 160 

Ansökningar total 200 239 289  219  256  234  182   183  228  262  275   285 2852 

Antal inkomna ansökningar under 2005, månad för månad.  

År 2005 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 6 5 3 6 3 5 6 6 4 5 3 4 63 

Fordon 8 4 9 14 12 16 9 10 7 11 14 20 131 

Förpackningar 11 7 11 10 7 12 7 7 4 14 11 4 99 

Byggindustri 9 6 5 10 12 9 6 5 7 7 3 14 90 

Datorindustri 13 9 12 9 6 9 6 4 6 5 6 11 88 

El. kommunikation 11 9 7 8 12 11 13 11 7 14 6 12 127 

Ansökningar totalt 224 225 254 277 255 287 233 170 228 252 211 333 2960 

 Antal inkomna ansökningar under 2004, månad för månad. 

År 2004 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 9 7 10 9 3 4 5 1 4 10 2 5 69 

Fordon 9 21 33 13 11 19 12 6 15 9 14 12 174 

Förpackningar 2 7 12 12 7 8 6 4 3 7 9 9 86 

Byggindustri 7 13 7 9 14 10 6 3 8 7 12 6 102 

Datorindustri 5 20 12 10 3 11 16 7 6 8 12 14 124 

El. kommunikation 9 19 12 11 12 13 12 12 16 14 14 21 165 

Ansökningar totalt 185 292 381 273 247 315 266 144 269 254 291 313 3230 

Antal inkomna ansökningar under 2003, månad för månad. 

År 2003 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 11 6 7 10 4 19 7 5 8 4 15 11 107 

Fordon 5 17 16 16 7 16 13 8 17 19 14 17 162 

Förpackningar 6 7 8 6 8 9 5 7 9 10 5 12 92 

Byggindustri 7 16 19 13 14 11 11 8 6 8 7 16 136 

Datorindustri 11 9 13 10 7 14 10 8 7 6 17 20 132 

El. kommunikation 8 14 19 22 25 15 16 13 15 16 12 26 201 

Ansökningar totalt  247 267 404 256 311 349 216 177 268 287 329 408 3619 

Antal inkomna ansökningar under 2002, månad för månad. 

År 2002 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 8 11 9 4 8 19 6 6 8 9 6 12 106 

Fordon 10 11 18 14 12 13 9 17 15 18 13 19 169 

Förpackningar 9 8 6 10 10 3 6 4 6 7 14 11 94 

Byggindustri 13 8 22 8 9 15 6 5 8 11 15 11 131 

Datorindustri 11 18 22 15 15 19 17 7 12 17 16 15 184 

El. kommunikation 12 17 22 23 17 15 16 22 21 17 23 15 220 

Ansökningar totalt  283 333 356 343 327 386 323 226 302 334 333 364 3910 

Antal inkomna ansökningar under 2001, månad för månad. 

År 2001 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Summa 

Läkemedel 11 10 13 12 7 18 6 9 11 13 22 10 142 

Fordon 11 13 11 14 20 23 13 11 13 14 11 16 170 

Förpackningar 6 10 14 13 9 3 12 6 8 8 7 11 107 

Byggindustri 10 9 11 11 7 7 4 6 5 6 6 7 89 

Datorindustri 19 27 22 22 21 38 27 10 19 18 17 34 274 

El. kommunikation 18 29 51 22 20 25 21 16 13 21 38 26 300 

Ansökningar totalt  287 393 476 372 391 422 300 267 340 371 423 458 4500 

http://www.prv.se/patent/statistik/patentbarometern05_00.html den 31 januari 2007 
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Bilaga 3. Mönsterskydd 
 
Design av både produkter och tjänster är något som har tillskrivits större betydelse de senaste 
åren. Detta resulterar i att det blir allt mer nödvändigt att söka skydd även för denna investering 
av både tid och pengar. För att en produkt skall nå kommersiell framgång har det blivit av större 
betydelse att produkten har ett attraktivt yttre men även användaregränssnitt har fått en ökad 
betydelse, detta kan ses då gamla stora industriföretag nu börjat få upp ögonen för de mjukare 
delarna av tekniken. Med ett mönsterskydd kan innehavaren av skyddet förhindra att någon 
annan ändvänder sig av dennes design yrkesmässigt, detta skydd kan erhållas i upp till 25 år. 
Med mönsterskydd menas att det är formen eller utseendet som skyddas, inte bakomliggande 
funktioner eller tekniska lösningar. Det är möjligt att skydda en beståndsdel förutsatt att denna är 
synlig vid normalt användande, detta gäller både för prydnads- och nyttodesign. Det är inte 
tillåtet att tillverka, sälja, importera eller hyra ut en vara vars utseende inte skiljer sig väsentligen 
från en skyddad design (PRV, 2006). 
 

Krav för skydd 
För att erhålla ett mönsterskydd krävs som vid både patent och varumärkesskydd att designen är 
ny och skiljer sig från tidigare mönsterskydd. Denna skillnad måste vara tydlig, bedömningen 
görs utifrån helhetsintrycket. Dessutom ställs det krav på att mönstret inte är för banala, 
exempelvis enkla geometriska former som enkla rand- eller rutmönster. Designen ska vara 
resultatet av en skapande process. Ansökan måste innehålla svart/vita bilder på varan, det är 
endast detaljer som framgår på bilden som omfattas av mönsterskyddet. Det behöver inte vara 
fotografier utan bilder går bra. Om föremålet skal skyddas i färg ska ansökan kompletteras med 
färgbilder. Det är inte möjligt att söka skydd för ett mönster som strider mot goda seder eller 
allmän ordning. För att i sin design få använda vissa symboler som är kommunala, statliga eller 
internationella tecken och vapen krävs tillstånd av berörd myndighet. Om ansökan uppfyller 
ställda krav publiceras registreringen i Registertidningen för design, syftet med denna 
publicering är att allmänheten ska få möjlighet att komma med invändningar mot registreringen, 
detta ska då ske skriftligt inom två månader efter registreringen. Ensamrätten gäller i de länder i 
vilka skyddet har beviljats. För mönsterskydd gäller sex månaders prioritet. Om det efter det att 
ett skydd har beviljats visar sig att den skyddade designen innehåller symboler eller tecken utan 
tillstånd kan den registrerade designen hävas helt eller delvis. Detta beslut kan överklagas till 
regeringsrätten (PRV, 2006).  
 

Internationellt mönsterskydd 
Gemenskapsformgivning innehåller bestämmelser gällande både för registrerade och 
oregistrerade mönster.  
 
Registrera internationellt mönsterskydd 
Denna registrering är av enhetlig karaktär, med det menas att skyddet både börjar och slutar att 
gälla i hela regionen samtidigt. För att få ett registrerat skydd inom EU kan man gå till väga på 
flera olika sätt. Antingen skickas en ansökan till den myndighet som administrerar mönsterskydd 
i varje enskilt land, vid denna ansökan kan datumet för en eventuell svenska ansökan användas 
som prioritetsdatum förutsagt att den skett inom sex månader. Eller så kan en ansökan ställas 
direkt till OHIM som kan bevilja skydd i samtliga EU stater. Inom EU gäller samma formkrav 
och skyddstider som för det svenska mönsterskyddet. En ansökan kan ställas direkt till OHIM 
eller gå via den svenska myndigheten PRV som vidarebefordrar ansökan. PRV har ingen roll i 
handläggningen av gemenskapsformgivningar. Inom ett år efter det att ett mönster visats publikt 
har upphovsmannen ensamrätt till mönstret, en så kallad nyhetsfrist. Detta medför att 
upphovsmannen har ett år på sig att söka ett mönsterskydd efter det att den visats publikt (PRS, 
2006).  
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Oregistrerat mönsterskydd inom EU 
Det oregistrerat mönsterskydd inom EU gäller i tre år räknat från det datum då mönstret gjorts 
tillgängligt för allmänheten. Detta skydd behöver man inte ansöka om utan det uppstår 
automatiskt den dag som mönstret blir tillgängligt för allmänheten. För att detta skydd skall gälla 
ställs samma krav som för det registrerade skyddet det vill säga att mönstret är nytt och skiljer 
sig tillräckligt från vad som är känt sedan tidigare. Vid en eventuell tvist är det upp till var och 
en att bevisa vem som var först med det aktuella mönstret. Detta system medför problem, 
eftersom det inte finns något register att söka i är det svårt att veta om man gör sig skyldig till 
plagiering, skyddet omfattar endast rena kopior. Anledningen till att detta skydd infördes vara att 
produkter med kort ekonomisk livslängd inte skulle belasta systemet för registrerat skydd (PRS, 
2006; PRV, 2006). 
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Bilaga 4. Varumärkesskydd 
 
Betydelsen av ett starkt varumärke lyfts fram i litteratur inom marknadsföring. Dess betydelse 
tillskrivs allt större betydelse på den hårdare marknad som i allmänhet råder. Varumärkets värde 
tydliggörs bland annat via antalet kopior av klockor, kläder och väskor som tillverkas och säljs. 
För att hindra att företag kannibalisera på andras varumärken kan företag erhålla ensamrätt till ett 
varumärke. Denna ensamrätt innebär att innehavaren av rättigheten kan hindra andra från att i 
näringsverksamhet nyttja kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med ett skyddade 
varumärket.  
 
I denna ensamrätt inkluderas ord, symboler men även ljud och melodier kan registreras som 
varumärken. Det är i vissa fall även möjligt att varumärkesskydda själva produkten eller varan.  
Ett varumärke är ett särskiljande kännetecken något som företagen använder för att särskilja sin 
produkt eller tjänst från konkurrenterna. En ensamrätt kan även uppstå genom inarbetning, detta 
görs genom att varumärket blir allmänt känt bland mottagarna. Om innehavaren av ett varumärke 
kan visa att varumärket är allmänt känt kan handläggandemyndigheten inte neka en 
registreringen.  
 
Innehavaren av varumärket har samma rättigheter utan ett registrerat skydd om märket anses 
vara allmänt känt. Men för att styrka sina rättigheter vid en eventuell tvist krävs det att denne kan 
styrka att varumärket är känt vid en specifik tidpunkt, alltså vid den tidpunkt då intrånget ägt 
rum. Vilket är förenat med stora kostnader och en viss grad av osäkerhet. Detta är något som inte 
behövs om varumärket har ett registrerat skydd (PRV, 2006). Varumärken delas upp i fem olika 
undergrupper, dessa beskriver vilken typ av kännetecken de utgör, dessa är; 
 
Ordmärke 
Detta är den vanligaste typen av kännetecken, den består av kombinationer av siffror och 
bokstäver som bildar namn bestående av ett eller flera ord. Det är endast kombinationen av 
tecken som skyddas inte typsnitt och liknande (PRV, 2006). 
 
Figurmärke 
Figurmärken är varumärken som består av symboler eller kombinationer av symboler och tecken 
eller som typsnitt hos ordmärken. I ansökan om figurmärke kan färger preciseras om så önskas 
men även en ansökan i svart/vitt kan lämnas in, då gäller skyddet även i alla färgkombinationer 
som den specifika figuren inte redan är skyddad av något annat registrerat figurmärke (PRV, 
2006).  
 
Utstyrselmärke 
Detta gäller produkter där själva förpackningen fungerar som kännetecken, exempelvis 
dryckesflaskor (PRV, 2006).  
 
Ljudmärke 
En melodi eller ljud som är unik som kopplas till en produkt eller tjänst är ett ljudmärke. För att 
en ensamrätt skal kunna erhållas krävs att ljudet kan återges grafiskt genom exempelvis noter, 
som exempel kan Hemglass signalen anges (PRV, 2006).  
 
Kollektivmärke 
Kollektivmärket är inget märke i sig utan delas av en sammanslutning av näringsidkare som får 
användas så länge som de uppfyller de krav som ställs av kollektivmärkesbestämmelserna. Dessa 
kan även fungera som garanti- och kontrollfunktioner som exempelvis International Wool 
Societys vilket är ett kännetecken som garanterar ullvaror (PRV, 2006). 
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För att kunna erhålla en ensamrätt krävs det i regel att varumärket är unikt och inte inkräktar på 
något annat varumärke. Det är i vissa fall fullt möjligt att registrera ett redan existerande 
varumärke förutsatt att de inte verkar inom samma varuområde. Denna möjlighet gäller dock inte 
för varumärken som innehar ett särskilt stort goodwillvärde. I samband med att ansökan om 
registrering av ett varumärke lämnas in skall det anges för vilka varor och tjänster som skyddet 
skall gälla. Vanligen går det inte att skydda märken som innehåller statliga och internationella 
beteckningar, även kommunala vapen och geografiska namn kan medföra hinder.  Utöver det är 
det inte möjligt att registrera inarbetade varumärken, firmanamn eller någon annans släktnamn. 
Det är hos PRV rättigheterna till varumärken beviljas och registreras, innehavaren får då ett 
registreringsbevis som styrker de juridiska rättigheterna. Denna rättighet registreras i Svensk 
Varumärkes tidning och gäller i tio år. För varumärken finns ingen tidsbegränsning så länge 
avgiften betalas kan innehavaren ha kvar skyddet (PRV, 2006).  
 
Internet 
Om ett varumärke är väl ansett, med detta menas att varumärket har en extra hög grad av 
kännedom inom en kundkrets samt hos allmänheten. Har innehavaren vanligen en möjlighet att 
förhindra att detta kännetecken används av andra intressenter som domännamn. Denna rättighet 
gäller dock inte i motsatt riktning, det vill säga, har en domän registrerats medför det ingen 
rättighet till andra kännetecken. Rent praktiskt innebär det att de som registrerat en domän kan 
inte hävda någon rättighet till kännetecken i andra sammanhang. Då detta inte kan jämställas 
med en varumärkesregisterring eller ett inarbetat varumärke (PRV, 2006). 
 
Ett varumärkesskydd som är beviljat i Sverige erbjuder även visst skydd på Internet 
internationellt. För att ett det skall betraktas som intrång krävs det dels att syftet med domänen 
anses vara kommersiellt men även att dess inriktning står i direkt konflikt med det skyddade 
varumärket. Annars kan det vara fråga om ett tillåtet nyttjande av varumärket. Om ett 
domännamn har registrerats i ”ond tro” och inkräktar på ett registrerat varumärke finns det 
möjlighet till att vidta åtgärder i syfte att häva intrånget. När det kommer till registrering av 
domännamn betyder ond tro att registreringen skett i syfte att sälja eller överlåta domännamnet 
eller på annat sätt försvåra för den som begärt tvistlösning, för en något mer utförlig redogörelse 
av ond tro se bilaga 1 (PRV, 2006). 
 
Internationellt varumärkesskydd 
Önskas ett internationellt skydd kan detta sökas hos World Intelectual Property Organization 
(WIPO). WIPO kan erbjuda skydd i de 78 (oktober 2006) länder som är anslutna till Madrid 
Protokollet. Ansökan ska skrivas på engelska och föregås av en nationell varumärkes ansökan 
eller registrering. I denna ansökan anges i vilka länder som varumärkesskydd ansöks i, därefter 
undersöker varje enskilt land möjligheten till en registrering och återkommer med resultat inom 
mellan tolv och arton månader (WIPO, 2006). Det är även möjligt att söka ett varumärkesskydd 
som gäller i samtliga EU medlemsländer genom en ansökan. Registreringsmyndighet för det 
gemensamma skyddet inom EU är Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM 
beläget i Alicante Spanien. Efter det att ansökan inkommit görs en kontroll om det finns några 
förväxlingsbara EG-varumärken eller tidigare inkomna ansökningar. Därefter går ansökan vidare 
till medlemsländernas registreringsmyndigheter som kontrollerar de nationella skydden och de 
inkomna ansökningarna. Italien, Tyskland och Frankrike har valt att stå utanför denna nationella 
kontroll, detta medför att det kan finnas äldre förväxlingsbara varumärken i dessa länder. Varför 
en separat granskning i dessa länder kan vara lämplig. En svaghet med gemenskapsvarumärket 
är att om det föreligger ett hinder för registrering i ett land eller mer så avslås ansökan. 
Giltighetstiden för detta skydd är obegränsat förutsatt att registreringen förnyas vart tionde år. 
Om registreringen inte används inom fem år kan den hävas, det krävs att varumärket används i 
minst ett av de länderna som varumärket är registrerat i för att det inte ska föreligga risk för en 
hävning (OHIM, 2006). 
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Bilaga 5. ALMI Företagspartner 
 
ALMI Företagspartner som moderbolag grundades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny 
organisation som ska främja utvecklingen av mindre företag, målgruppen är innovatörer, nya 
företag och etablerade företag. Moderbolaget består idag av 21 regionalkontor. De lokala 
kontoren erbjuder både finansiering och affärsrådgivning. Majoriteten av ALMI:s lånekunder 
kommer från näringslivet eller är privatpersoner men även klienter från forskningsnära miljöer 
förekommer. Den gemensamma nämnaren är att samtliga kunder bedömts av ALMI att arbeta 
med intressanta affärsidéer, uppfinningar eller tekniker. ALMI har inget fokus på vare sig 
bransch eller tekniskhöjd utan fokuserar helt på intressanta individer, team och deras 
affärsmässiga potential. ALMI samarbetar med andra organisationer inom liknande verksamhet 
exempelvis NUTEK, Nyföretagarcentrum, Stiftelsen Innovationscentrum och via sitt nätverk 
med privata aktörer såsom banker, riskkapitalbolag och olika tekniska kompetenser. 
 
Finansiering 
ALMI har en rad olika låneformer, bland annat erbjuds följande finansieringslösningar:  
 
Förstudielån hos ALMI är ett mindre villkorslån som är på maximalt 75 000 kronor. Detta lån 
kan används exempelvis till att ta fram en prototyp eller att göra en förstudie viket underlättar 
möjligheten att bedöma potentialen i idén. Konkurrensen är dock stenhård om dessa pengar så 
det finns ingen information om detta lån på hemsidan. Utan handledarna informerar om lånet när 
de finner det lämpligt.  
 
Innovationslån är till för att finansiera ett innovationsprojekt i ett tidigt skede fram till 
marknadsintroduktion. Lånet skall användas för utveckling av ny eller förbättrad teknik eller till 
ny och förbättrad produkt eller tjänst. Detta lån beviljas enbart till företag.  
 
Företagslån kan ALMI bevilja till nya och etablerade företag  oavsett företagsform. Hur 
pengarna skall användas bestäms utifrån det aktuella fallet, handläggarna lyssnar på varje klients 
speciella förutsättningar och behov. ALMI kan bevilja låna ut upp till 50 % av kapitalbehovet, 
det innebär att de lägger sig på toppen och i praktiken tar en större risk än banken. För att 
kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar 
ALMI ut en ränta som är högre än den genomsnittlig bankränta. Den individuella 
finansieringslösningen sätts ihop i samarbete med övriga finansiärer exempelvis banker. 
Säkerhet för företagslånet ligger i deras förmåga att bedöma potentialen hos den sökande och 
deras möjlighet att driva en lönsam rörelse. Lånet skall vanligen betalas tillbaka på fem år, det 
finns möjlighet att få betala av i lägre takt om kostnaderna för återbetalningen blir för stora för 
företaget. 
 
Affärsutveckling 
ALMI håller ett antal egna utvecklingsprogram som syftar till att höja kompetensen inom 
affärsutveckling hos deras klienter och därigenom öka klientens konkurrenskraft. Dessa 
utvecklingsprogram är: 
 
Företagsbarometern genom en strukturerad analys av företaget ges en kartläggning av 
potentialen i företaget samt faktorer som hindra en tillväxt.  
Se till din styrelse syftet är att utbilda styrelser samt att sätta upp en kravprofil på ledamöterna i 
det specifika fallet. ALMI har regionala styrelsebanker i vilka ledamöter med olika kompetenser 
ingår, dessa ledamöter kan användas till att tillsätta en styrelse. 
 
Mentorprogram används för att snabbt införa kompetens i företaget med målet att utveckla 
företaget. I detta arbete ingår såväl den personlig utveckling som den yrkesmässiga, för att bli en 
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bättre företagare måste båda sidor växa. På de mentorer som rekryteras via ALMI kontaktnät 
ställs krav på erfarenhet inom affärsutveckling och ledarskap. Detta stöd får klienterna från 
ALMI under ett år, efter det går de ur samarbetet men det är vanligt att klient / mentor relationen 
fortsätter på egen hand efter detta år. 
 
Se till din marknad för att kunna fatta rätt affärsbeslut krävs en klar bild av marknaden som 
företaget verkar inom. Företagets ledning genom går en utbildning ledd av handledare från 
ALMI, under kursens gång genomförs en analys av dagsläget, marknadens olika aspekter från 
målgrupper, konkurrenter, lagstiftning, formulerar mål för företaget för att slutligen formleras en 
marknadsplan. 
 
 
 


