
PATENT
Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles 

utveckling – alla vinner på att vi kan ta del av och 

utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får 

uppfinnarna större möjlighet att 

tjäna pengar på sina idéer. 



POÄNGEN MED PATENT
Genom din ensamrätt hindrar du konkurrenter från att 
plagiera din produkt, och patentet kan ge dig möjlighet 
att få tillbaka de investeringar du gjort. När konkur-
renter blir tvungna att utveckla egna uppfinningar 
istället för att plagiera dina får du tid att skaffa dig 
ett försprång på marknaden. Din ensamrätt gör också 
att du kan ta ut ett högre pris. Det kan bli lättare 
att hitta affärspartners som vet att skyddad teknik 
är värdefull. Du kan också sälja din uppfinning om 
du inte vill tillverka den själv – patent kan vara en 
lönande affär!

Skapar du något nytt behöver du ha särskilda rät-
tigheter och möjligheter att använda din uppfinning, 
annars skulle vinsten med att tänka nytt bli för låg 
jämfört med att kopiera. Immaterialrätten* i stort och 
patent som en del av den gör att kunskap sprids och 
samhället utvecklas: människor och företag kan satsa 
tid och pengar på att tänka, göra och uppfinna nytt. 

Utan immaterialrätt skulle det vara riskabelt för dig 
och andra att lägga ner engagemang och resurser på 
en idé som kan kopieras av någon annan så fort den 
blir offentlig.

VAD FÅR MAN PATENT PÅ?
Patent ges på nya tekniska lösningar på problem. Det 
är idéns praktiska utformning och användning som 
du får ensamrätt på. Det betyder att det inte bara 
är produkter utan även metoder och användningar 
som kan patenteras. För att du ska få patent på din 
uppfinning måste den uppfylla vissa krav. Den ska:

Vara ny
Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när 
du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll 
hur, av vem eller var i världen den har offentliggjorts. 
Uppfinningen räknas som känd även om det är du 
själv som har använt eller publicerat den.

Ha uppfinningshöjd
Uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är 
känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller ligga nära 
till hands för den som är kunnig inom uppfinningens 
teknikområde. Det betyder att nya sätt att kombinera 
kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är 
patenterbara.

Kunna tillgodogöras industriellt
Uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt 
och vara reproducerbar. Teknisk karaktär betyder att 
uppfinningen ska avse något påtagligt, som en produkt 
eller en process, och inte exempelvis bara en teori. 
Teknisk effekt innebär att uppfinningen ska fungera 
och att den ska lösa ett problem på ett tekniskt sätt. 
Effekten behöver däremot inte vara ny eller bättre än 
hos tidigare lösningar. Reproducerbarhet betyder att 
resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen 
utövas.

INFÖR PATENTANSÖKAN 
Svensk Patentdatabas
På prv.se kan du använda våra databaser för att un-
dersöka möjligheterna att få ett patent eller se om du 
riskerar att göra intrång. Svensk Patentdatabas är en 

VAD ÄR PATENT?
Grundtanken med patentsystemet är att stimulera den 

tekniska utvecklingen. Genom patentet får uppfinnaren en 

tidsbegränsad ensamrätt i utbyte mot att staten får offentlig-

göra uppfinningen. Den nya tekniken blir tillgänglig för alla 

och ger på så sätt möjlighet till att forska och bygga vidare 

på kunskapen. 

*Immaterialrätt är rätten till icke-materiella tillgångar som t ex uppfinningar, varumärken, design eller texter ur en bok.



kostnadsfri söktjänst som innehåller svenska patent 
och patentansökningar. Den omfattar alla uppgifter 
och dokument från 1885 fram till nu som finns i 
våra arkiv.

PRV Konsulttjänster
PRV Konsulttjänster hjälper dig till självkostnadspris 
med mer avancerade sökningar. Du kan få hjälp med 
allt från att hitta inspirerande exempel på befintliga 
patent till bransch- och konkurrentanalyser. Du är 
också välkommen till vårt bibliotek där du kan ta 
del av litteratur och tidskrifter inom patentområdet.

HUR SKRIVER JAG EN PATENTANSÖKAN?
Svensk Patentansökan 
I webbtjänsten Svensk Patentansökan på prv.se guidas 
du genom ansökningsprocessen och undertecknandet 
sker med e-legitimation. Tjänsten finns på både svenska 
och engelska och gör det möjligt att enkelt och säkert 
lämna in din patentansökan via vår webbplats. 

Innehåll 
En patentansökan ska innehålla en ansökningshand-
ling, en beskrivning av det du uppfunnit, ett eller flera 

patentkrav, ett sammandrag och, om du vill, ritningar. 
Du skriver en ansökan per uppfinning. 

Beskrivningen ska förklara uppfinningen så fullstän-
digt att en fackman på teknikområdet kan utföra den. 
Möjligheten att ändra eller komplettera beskrivningen 
i efterhand är mycket begränsad, så det är viktigt att 
allt som klargör uppfinningen finns med redan från 
början.

Det du skriver i patentkraven bestämmer omfånget 
av det skydd du söker. Därför är det viktigt att vara 
noggrann, samtidigt som du inte ska skriva mer de-
taljerat än nödvändigt eftersom det snävar in skyddet. 
Det kan vara klokt att ta professionell hjälp av ett 
patentombud.

Det finns tre kategorier av patentkrav: anordning 
(apparat/produkt), förfarande (metod) och använd-
ning. Det kan ibland vara nödvändigt att skydda sin 
uppfinning med flera kategorier av patentkrav – till 
exempel både för tillverkningen av en skida och för 
själva skidan. 

Det första kravet som behandlar någon av katego-
rierna kallas för ett självständigt patentkrav. Ett mer 

Patentet är giltigt i 20 år från ingivningsdagen av din PCT-ansökan, se *

Din ansökan offentliggörs av patent-
myndigheten, men du har ännu inte fått 
patent. Om du inte vill att ansökan ska 
bli offentlig måste du innan 18 månader 
dra tillbaka den helt.  

Nu får du besked från PRV 
om hur din uppfinning ligger 
till – är den patenterbar?

Inom tolv månader efter att du har 
lämnat in din svenska patentansö-
kan måste du bestämma dig om du 
ska gå vidare internationellt, t.ex. 
via en PCT-ansökan*.

• • ••
Inlämning av 
patentansökan

0 MÅNADER

Tekniskt föreläggande

7 MÅNADER

Gå vidare internationellt?

12 MÅNADER

Ansökan blir offentlig

18 MÅNADER

PATENTPROCESSEN

Ordet patent kommer från det 
latinska patere och betyder bli 
öppen. Patent syftar till att driva 
samhällsutvecklingen framåt.



detaljerat patentkrav är osjälvständigt och refererar till 
tidigare krav (självständigt eller osjälvständigt). Hela 
innehållet från det tidigare inkluderas. Ett sådant krav 
får också ett snävare skyddsomfång. Ett självständigt 
krav kan bli ogiltigförklarat av PRV eller en domstol. 
Då är det bra att kunna föra in särskilda utförings-
former från ett osjälvständigt krav. 

Du får inte hänvisa från patentkraven till beskrivningen 
eller till en hel ritning. Den som tar del av din uppfin-
ning får förstås ta beskrivningen till sin hjälp, men 
kom ihåg att det som inte finns med i patentkraven 
omfattas inte av patentets skyddsomfång.

Sammandraget ska vara kort, inte mer än 150 ord. 
Det ska sammanfatta det tekniska innehållet i din 
ansökan, så att den som är intresserad lätt kan se vad 
uppfinningen handlar om.

Om ritningar behövs för att förstå beskrivningen bättre 
kan de lämnas in med patentansökan. Det är frivilligt 
att lämna in ritningar. 

ANLITA PATENTOMBUD ELLER SKRIVA SJÄLV? 
Vi rekommenderar att du vänder dig till ett patent-
ombud. Ansökningar som skrivs av professionella 
patentombud leder till långt fler patent än ansökningar 
som skrivits av de sökande själva. 

PRV godkänner ditt patent om upp-
finningen möter lagkraven. Du får ett 
juridiskt skydd som gäller i Sverige: 
ingen annan får använda sig av din 
uppfinning kommersiellt utan ditt 
medgivande.

Har du tidigare lämnat in en PCT-ansökan är det 
nu dags att fullfölja den hos nationella patent-
myndigheter i de länder du vill söka patent. Inom 
30 månader från ingivningsdagen av din svenska 
patentansökan (vissa länder tillåter senare ingiv-
ning) ska du lämna in din ansökan.

• •
Svenskt patent klart

24 MÅNADER 30 MÅNADER

PRV erbjuder kurser där du kan
 lära dig mer om immaterialrätt

 i allmänhet eller få spetskompetens 
inom ett specifikt område.

Hur kan jag fördjupa 
mina kunskaper om 

patent?

VARFÖR TAR DET SÅ LÅNG TID? 

Att söka patent tar tid men garanterar en 
hög kvalitet på processen. När ansökan läm-
nats in måste handläggaren leta efter liknande 
teknik i globala databaser. De tar sex månader 
att uppdateras. Sedan följer en skriftväxling 
mellan dig och PRV som vi måste vänta 

in: till exempel har du fyra månaders 
svarstid om det finns någon brist 

i din ansökan som vi vill att 
du rättar till. 

VAD KOSTAR DET ATT ANSÖKA? 
Framgångsrika företag skyddar sina idéer. Med ett 
patent håller du dina konkurrenter på bekvämt avstånd 
och hinner skörda frukterna av din idérikedom. Det 
kostar en del att söka patent, samtidigt som det är 
en viktig investering.

För alla svenska patentansökningar betalar du samma 
pris oavsett vad det gäller för teknikområde. Du be-
talar per ansökan.

Ett internationellt skydd kostar betydligt mer än ett 
svenskt av många orsaker. De administrativa kostna-
derna är högre, det kostar mer att få ansökan gran-
skad och en kostnad för översättning tillkommer. Ju 
fler länder du väljer att ansöka i, desto högre blir 
kostnaderna. Börja därför med en svensk ansökan 
som betyder lägsta möjliga kostnad. Tänk stort men 
börja smått! 

Kontakta PRV:s kundsupport för aktuell och utförlig 
prislista, tfn 08-782 28 00 eller läs mer på prv.se.

VÄRLDSPATENT?
Du måste ha ett patent för varje land du önskar ensam-
rätt i. Något ”världspatent” finns inte, inte heller något 
enhetligt patent i EU. Däremot finns internationella 
överenskommelser och samarbeten som underlättar 
att skaffa patent i flera länder. Det kan du läsa mer 
om på prv.se.

VILL DU HA HJÄLP? 
Hos PRV:s kundsupport svarar våra kunniga med-
arbetare på dina frågor om immaterialrätt. Skriv till 
kundtjanst@prv.se eller ring 08-782 28 00. 



De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar 

med att en idérik person identifierar ett problem och 

tänker att ”det här borde gå att lösa på ett bättre sätt”.



På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV 
ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn 
och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Inom alla våra områden erbjuder vi uppdragstjänster och kurser.

Du kan göra mycket med en idé. Du kan starta ett företag, 

sälja idén, skänka bort den, hyra ut den, visa upp den för 

att skapa intresse hos blivande samarbetspartners eller 

kunder. Du kan använda din idé hur du vill samtidigt som 

du vill vara noga med att se till att ingen annan använder 

den på ett sätt som du inte vill. För att lyckas behöver du 

tänka igenom en del saker och göra upp en plan för hur 

du hanterar värdet av dina idéer – en strategi som kan 

vara skillnaden mellan att lyckas eller inte lyckas.

Kundsupport 08-782 28 00

kundsupport@prv.se

prv@prv.se JAN
U

ARI 2016   ILLU
STRATIO

N
ER: PATRIK SVEN

SSO
N

   FO
TO

: M
AX G

REEN
 EKELIN

   TRYCK: TM
G

 TABERG
S

IMMATERIALRÄTT
Immaterialrätt är rätten till 
icke-materiella tillgångar som 
t ex uppfinningar, varumärken, 
design eller texter ur en bok.

VARUMÄRKE
Ett kännetecken som skiljer 
varor och tjänster från andras. 
Skyddet ger ensamrätt att 
använda varumärket kom-
mersiellt.

DESIGN
Designskyddet gäller form eller 
utseende och innebär ensam-
rätt att använda designen 
kommersiellt.

UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten ger skaparen av 
konstnärliga och litterära verk 
rätten att själv bestämma över 
användningen av verket.

PATENT
Patent är ett skydd för en ny 
teknisk lösning. Ett patent 
ger ensamrätt att använda en 
uppfinning kommersiellt.


