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Vad är ett patent?
Ett rättsligt instrument som ger
innehavaren rätt att exkludera andra
från att använda, tillverka eller sälja
den patenterade uppfinningen eller
processen.

• Inte en rättighet att använda 
uppfinningen/processen

• Geografisk begränsning
• Tidsbegränsning



Kriterier för patenterbarhet
• Nyhet
• Uppfinningshöjd
• Industriell tillämpbarhet

Undantag: vetenskaplig teorier, matematiska metoder, konstnärliga 
skapelser, medicinska metoder, växt- eller djurslag, m.m.



Patentprocessen

Formell prövning Teknisk prövning Substantive examination Patent beviljas

Patentansökan 
avslås

Patentansökan

Upphör

Ansökan publiceras (efter 18 mån)
Patent publiceras

Årsavgifter Efter 20 år
Ansökningsavgift



Vilka utfärdar patent?
• Nationella patentkontor

• Regionala patentkontor

• World International Property Organization (WIPO)



Varför patent och patentsystem?
• FoU-investeringar → know-how

- Kan inte pantsättas eller användas som säkerhet
- Immateriellt, ofta specialiserat och utgör en s.k. ”bunden kostnad”
- Hög osäkerhet
- Kollektiv vara

• Patentsystem 
- Uppmuntrar FoU-investeringar
- Möjliggör kunskapsspridning



Användningsområden
Kunskapsspridning

Teknisk utveckling

Kommersialisering

FoU-strategier

Framväxande teknikForskares uppfinningsrikedom

… och mer därtill!



Databaser
• PRV
• OECD Patent Statistics Database
• Espacenet
• USPTO
• JPO
• Derwent World Patents Index

http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1
http://stats.oecd.org/Index.aspx
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
http://ip.thomsonreuters.com/product/patent-search-services


Patentets innehåll
Referensperson/-land

- Uppfinnare
- Sökande
- Prioritetskontor

Referensdatum
- Prioritetsdatum
- Ansökningsdatum
- Publiceringsdatum
- Beviljandedatum



International Patent Classification System
Avdelning IPC-kod Titel

Sektion F Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; 
blasting

Delsektion F0 Engines or pumps

Klass F03
Machines or engines for liquids; wind, spring or weight
motors; producing mechanical power or a reactive
propulsive thrust, not otherwise provided for

Delklass F03D Wind motors

Huvudgrupp F03D 1/00 Wind motors with rotation axis substantially in wind
direction

Undergrupp F03D 1/02 Having a plurality of rotors



Några betänkligheter
• Begränsad jämförbarhet

- ”Home advantage bias”

• Patentbenägenhet varierar
• Eftersläpningseffekter
• Stor variation i patentens ekonomiska värde
• Fraktionering eller full counting?



Exempel: teknisk utveckling inom 
solcellsteknik

• Longitudinell studie
• Solcellsteknik (”solar PV”)

- Färdig kategori i OECD Patent Statistics Database

• Patentansökningar till WIPO (PCTs)
- God jämförbarhet
- Relativt kort eftersläpning i statistiken
- Relativt hög ansökningsavgift



Exempel: teknisk utveckling inom 
solcellsteknik

• Fraktionering
• Patenten sorteras utifrån

- Uppfinnarens land
- Prioritetsdatum



Patentansökningar (PCTs)
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Källa: OECD Patent Statistics Database (2011)



Exempel: teknisk utveckling inom 
framställning av biodrivmedel

• Samma syfte som tidigare
• Avancerade biodrivmedel

- Patentdata via Derwent World Patents Index

• Antal patentfamiljer (transnationella)
- Minst en PCT-ansökning och/eller en EPO-ansökan



Patentfamiljer (transnationella)
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Patentering inom akademin
Universitet och högskolor Industrin

Typ av forskning Grundforskning Tillämpad forskning

Intresse Vetenskaplig applicering Kommersiell applicering

Mål Förbättra/utöka vetenskaperna Förbättra företagets börsvärde

Resultat Öppna Skyddade

Spridning Publicering Patentering



Publicering vs. patentering
• Lärosäten har börjat kommersialisera sina 

forskningsresultat
- Ökad betydelse för den ”tredje uppgiften”?
- Mer uppmärksamhet för forskningens samhälleliga genomslag?

• Samma forskningsresultat kan patenteras och 
publiceras
- Om patentansökan skickas in först!



Patent producerade inom akademin
• Ägande av ”akademiska patent” varierar i 

Europa
- I vissa länder tillåts forskare äga patenten, ex Finland, Italien, 
Sverige
- I andra länder äger lärosätet patenten, ex Storbritannien, 
Frankrike, Spanien

• Lärarundantaget



Exempel på LTU-patent
• Forskaren står som sökande 

och uppfinnare
• Utsökning av LTU-patent 

försvåras! 
• Ta hjälp av lärosätets 

juristenhet eller 
innovationskontor!



Tack!

Kontakt
Kristoffer Bäckström

kristoffer.backstrom@ltu.se
0920-492890
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