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SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms 

universitets Holding AB. Vår uppgift är att 

stödja forskare vid Stockholms universitet som 

har forskningsresultat de vill och kan nyttiggöra 

på en kommersiell marknad. Vi arbetar även 

för att uppmuntra och inspirera studenter till 

entreprenörskap samt att stödja och vägleda studenter 

att utveckla affärsidéer till sunda, kundstyrda och 

därmed intäktsbaserade företag.

SU Innovation ger ett professionellt stöd för att 

underlätta och snabba upp processen att få ut 

dina idéer och kunskap på den kommersiella 

marknaden. Vi erbjuder dig rådgivning och 

affärsutvecklingsstöd, guidar dig genom olika 

finansieringsmöjligheter, arrangerar utbildningar och 

seminarier, ger dig tillgång till experthjälp inom olika 

områden samt driver en inkubator för strukturerat 

affärsutvecklingsstöd. Vi har vår fokus inom 

tjänstesektorn samt inom bioteknik. Vi finansieras av 

Stockholms universitet, Innovationsbron i Stockholm 

samt andra offentliga och privata partners. Till vårt 

nätverk har vi knutit extern kompetens i form av 

privata partners från områden som finansiering, 

juridik, ekonomi, IPR och marknad.

VÅR VISION

SU Innovation arbetar för att vara en nationellt 

ledande och internationellt framstående 

innovationsaktör med tjänsteinnovationer och 

bioteknologiska innovationer som primära 

fokusområden och därigenom vara det självklara 

valet för idéer från Stockholms universitets forskare 

och studenter.

VÅR MISSION

Att stödja studenter, forskare och anställda vid 

Stockholms universitet att säkrare, bättre och 

snabbare nå framgång på den kommersiella 

marknaden.

1.  SU INNOVATION - EN INTRODUKTION 
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Enligt praxis vid svenska högskolor och universitet så 

äger forskaren själv rätten till sina forskningsresultat. 

Det här brukar kallas lärarundantaget. I lagen om 

rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU 1949:345) 

regleras i vilken utsträckning arbetsgivaren kan ha 

rätt att överta rätten till arbetstagares patenterbara 

uppfinningar. I paragraf 1 undantas ”lärare vid 

universitet, högskolor eller andra inrättningar 

som tillhör undervisningsrätten” från lagen, dvs 

de anses inte som arbetstagare enligt den lagen. 

Lärare, forskare och doktorander omfattas av det 

undantaget, och dessa grupper äger således rätten 

till sina egna patenterbara uppfinningar även då de 

kommer till under arbetstid. Lärarundantaget är dock 

dispositivt, det kan med andra ord avtalas bort, vilket 

ibland sker till den som finansierar forskningen. Om 

man kommer fram till ett kommersiellt intressant 

resultat är det därför viktigt att kontrollera vem som 

äger rätten att kommersiellt exploatera resultatet. Det 

är också den enskilda forskaren som måste se till att 

skydda sina uppfinningar. Det finns några olika slags 

skydd som har olika karaktär och olika grader av 

rättsligt skydd.

UPPHOVSRÄTT 

Upphovsrätten ger skydd för verk av skapande 

slag som musik, litteratur och konst, men även 

dataprogram, programkoder, skärmbilder och 

tillhörande dokumentation omfattas. Det finns inte 

något register för Upphovsrätten. Upphovsmannen 

till ett verk av en viss verkshöjd har ensamrätt till 

den ekonomiska vinningen av verket och även 

ideell rätt till verket, t.ex. rätt att bli omnämnd som 

upphovsman när verket exponeras. I Sverige regleras 

upphovsrätten i lag. Internationellt gäller den s.k. 

Bernkonventionen i ca 160 länder. Upphovsrätten 

gäller i 70 år efter upphovsmannens bortgång

KONFIDENTIELL INFORMATION

Information kan skyddas genom att parterna vid 

informationsutbyte gemensamt skriver på ett s.k. 

non-disclosureavtal (NDA) eller ett sekretessavtal. 

Det rättsliga skyddet gäller den tid som föreskrivs 

enligt avtalet.

DESIGN (MÖNSTERSKYDD)

Designskydd, eller mönsterskydd, täcker en produkts 

form och utseende. Produkten kan vara av olika 

slag, undantaget är datorprogram. Designskyddet 

2.  INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 
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regleras i Mönsterskyddslagen och ger ensamrätt till 

att använda designen i perioder av 5 år i taget under 

maximalt 25 år. Registreringen sköts av PRV och 

registreringar publiceras i en särskild tidskrift.

VARUMÄRKE

Ett varumärke är en symbol som är förknippat med 

dina varor eller tjänster. Varumärket kan bestå av 

tecken, bokstäver, ord, namn, siffror, figurer och 

formen av en produkt. Det finns inte något krav på 

registrering av ett varumärke. Man uppnår ett visst 

skydd utan kostnad bara genom att använda och 

upparbeta ett varumärke. Trots att det inte finns 

något krav på registrering av varumärke så finns 

det ett register för ändamålet.  Att registrera ett 

varumärke i varumärkesregistret ger ensamrätt att 

använda varumärket under tio år i taget. Du måste 

själv ansöka om förlängning av ensamrätten efter 

tio år. I Sverige registreras varumärken hos Patent- 

och registreringsverket och kostar cirka 3000-5000 

kronor. 

Ett registrerat varumärke märks med ® –symbol 

och ett icke ännu registrerat varumärke med Trade 

Mark,™, symbolen

PATENT

Den starkaste skyddsformen för en uppfinning är 

patent. Ett patent är juridiskt gällande i de länder där 

patentet är godkänt och ger rätt att hindra andra från 

att kommersialisera uppfinningen i upp till 20 år från 

inlämningsdagen. 

För att en uppfinning ska vara patenterbar måste 

tre grundkrav uppfyllas: Uppfinningen måste vara 

en nyhet, den måste ha ”uppfinningshöjd” och den 

måste vara industriellt tillämpbar. Man måste alltså 

hålla sina resultat hemliga, de får inte publiceras och 

inte heller presenteras på t.ex. en konferens innan 

patentansökan är registrerad. Det får heller inte 

vara något uppenbart för en fackman inom området 

och det ska vara reproducerbara data som är väl 

dokumenterade. 

Patentsystemen i Europa och övriga världen skiljer 

sig åt. I Europa, gäller ”first-to-file”, d.v.s  att 

det är den som först gör en patentansökan som 

får patentet. I USA gäller ”first-to-invent”, d.v.s. 

det är den som först gjort uppfinningen som har 

rätt att patentera . Det här betyder att om man 

vill skydda sin uppfinning i USA är det viktigt att 

dokumentera uppfinningen så tidigt som möjligt 

t.ex. i  en Laboratory Notebook. Uppfinningen/ 

experimentet ska där beskrivas och sidorna ska 

signeras och därefter kontrasigneras av en extern 

person (med extern menas här en person som inte 

själv är involverad i arbetet med uppfinningen). 

Nyhetsbegreppet är också annorlunda i USA och även 

i Japan jämfört med övriga världen. I USA har man 
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en skonsfrist (grace period) på 1 år, vilket betyder 

att om uppfinningen har offentliggjorts har man 12 

månader på sig att söka patent. I Japan har man ett 

liknande system. I de flesta andra länder kan man inte 

söka patent på en uppfinning som är offentliggjord.

 

IPR FORM  SKYDDAR ANSÖKAN GILTIGT ANTAL ÅR

Upphovsrätt Litteratur, musik,
konstnärliga verk och
dataprogram

Nej 70 efter upphovsmannens död

Konfidentiell information Opublicerad hemlig
information

Nej, men avtal 
krävs

Enligt avtal

Design Form Ja 25

Varumärke Namn och logotyp Ja Obegränsat, 10 år i taget

Patent Uppfinningar Ja 20

Sammanfattning IP

EGNA ANTECKNINGAR
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TÄNK PATENTERING FÖRE PUBLICERING

För att kunna göra en patentansökan måste 

uppfinningen vara en nyhet. Det gäller alltså att 

uppfinningen inte är känd sedan tidigare. Fynd får 

alltså inte bli publika på något sätt. Så fort detta sker 

mister uppfinningen sin patenterbarhet. Publicering 

inkluderar här all form av offentliggörande såsom 

att berätta om dem på seminarier, konferenser eller 

att publicera i artiklar. Tänk alltså på patentering 

innan ni tänker på publicering i någon form. 

Nödvändig kommunikation ska alltid ske under 

konfidentialitetsavtal.

NYHETSGRANSKNING

Före själva patentansökan är det bra att göra en 

nyhetsgranskning för att kontrollera att ingen annan 

har publicerat liknande data, tagit eller sökt patent 

som inskränker patenterbarheten av uppfinningen. 

Man kan själv söka i patentdatabaser eller låta en 

patentbyrå göra granskningen. Kostnaden för en 

nyhetsgranskning kan variera från 5 000 – 30 000 

SEK beroende på vem du anlitar och hur grundligt du 

vill ha arbetet utfört.

VEM SKA STÅ SOM UPPFINNARE PÅ 

PATENTET?

Det är nödvändigt att noga gå igenom och avgöra 

vilka som har rätt att bli angivna som uppfinnare 

i patentansökan. Här gäller inte subjektivt 

tyckande utan vilka som faktiskt har genererat 

uppfinningen. De som har genererat uppfinningen 

ska vara medsökande. Personer som har bidragit 

till uppfinningen och som inte är medsökande kan 

gärna vara medförfattare i senare vetenskapliga 

publikationer. Det är sällan fler än 2-3 personer 

tillsammans söker ett patent. Det här är viktigt rent 

juridiskt, då ett felaktigt angivande av uppfinnare kan 

användas som skäl för att ogiltigförklara ett patent 

eller patentansökan. Noteras kan också att det inte 

existerar någon rankning av uppfinnare som sökt 

patent. Det spelar ingen roll i vilken ordning som 

uppfinnarna nämns och det finns inte något begrepp 

som ”första författare”.

LABORATORY NOTEBOOK 

I USA gäller principen first-to-file, d.v.s. den 

person som kan visa att han eller hon var först 

3.  PATENTERINGSPROCESSEN 
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med uppfinningen har också patenteringsrätten i 

USA. Denna rätt gäller normalt endast under året 

föregående ansökans inlämnande. För att kunna 

visa detta krävs ordentlig dokumentation. En sådan 

dokumentation är t.ex. en välskött Laboratory 

Notebook. I en sådan anteckningsbok skriver man 

ner experimenten inklusive syfte, utförande och 

resultat. Varje sida ska vara numrerade, daterade, 

signerade och kontrasignerade. Kontrasigneringen 

innebär att en person utanför forskargruppen ska 

signera varje sida för att intyga att han eller hon 

har läst och förstått vad som står på sidan. Den här 

anteckningsboken ska föras med bläckpenna med s.k. 

beständigt bläck

FÖRSTA PATENTANSÖKAN 

Det normala är att den första patentansökan görs i 

ett enskilt land, vanligen i det egna landet d.v.s. för 

oss i Sverige söks ett svenskt patent. Patentskyddet 

räknas från registreringstidpunkten av ansökningen, 

det s.k. prioritetsdatumet. PRV gör en granskning av 

ansökan och meddelar inom 12 månader om något 

måste ändras i ansökan. Annan information om 

uppfinningen som blir känd efter prioritetsdatumet 

påverkar inte patenterbarheten. Från registreringen 

har man 18 månader på sig att dra tillbaka sin 

ansökan om man inte längre vill göra sin uppfinning 

allmänt känd. När 18 månader har gått, publiceras 

patentansökan av patentverket. I och med denna 

publicering blir patentansökan en offentlig handling. 

Kostnaden för en första patentansökan är omkring 50 

000 – 70 000 SEK. 

Första ansökan kan också vara en provisorisk US-

ansökan, om USA marknaden bedöms som särkilt 

viktig. Denna får bara ett inlämnandedatum och 

måste aktiveras inom 12 månader, t.ex. med en PCT 

ansökan eller med en reguljär patentansökan i USA.

UPPFÖLJANDE PATENTANSÖKAN 

Senast 12 månader efter den första patentansökan 

kan man söka patent i de övriga länder man vill ha 

patent i, s.k. nationell ansökan. Man kan göra detta 

direkt i respektive land. Den uppföljande ansökan 

kan också vara en regional EP-ansökan om bara 

Europa känns intressant. Om man vill senarelägga 

beslutet att söka patent i flera länder (och därmed 

skjuta på kostnaderna) så kan man göra en s.k. PCT 

ansökan.

PCT-ANSÖKAN 

Patent Cooperative Treaty, PCT-ansökan görs inom 

12 månader efter den första patentansökan. Med en 

PCT-ansökan görs en internationell bedömning av 

patenterbarheten. Det kan också ses som en avisering 

att man avser att så småningom söka patent på flera 

geografiska områden. Man kan tillföra nya data som 
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stärker fördelarna med uppfinningskonceptet till PCT 

ansökan. Granskningen av den här ansökan brukar 

ta ca 18 månader och kostar mellan 30 000 – 40 000 

SEK.

NATIONELL ANSÖKNING 

Patentskydd gäller för det geografiska område som 

man ansökt om patentskydd i. Det innebär att man 

efter en PCT-ansökan måste göra patentansökan 

i varje land man avser att skydda sin uppfinning. 

Senast 30 månader efter prioritetsdatumet måste 

fullföljningen ske. USA räknas här som ett geografiskt 

område. I Europa har ett antal länder godkänt 

”European patent convention (EPC)” vilket har 

förenklat ansökningarna så att en s.k. EPO-ansökan 

täcker de flesta europeiska länder. En sådan ansökan 

leder till ett knippe av nationella patentansökningar 

i flera länder. Varje patentansökan måste valideras i 

respektive land. Nyligen har kravet på översättning 

till alla enskilda språk avskaffats inom EU vilket 

har gjort ansökningen billigare. För utomeuropeiska 

länder gäller fortfarande att patenttexten måste 

översättas till landets språk. Kostnaden för nationella 

ansökningarna kostar mellan 20 000 -  

80 000 SEK per land eller geografiskt område.

Patentskydd gäller för det geografiska område som 

man ansökt om patentskydd i. 

Det innebär att man efter en PCT-ansökan måste 

göra patentansökan i varje land man avser 

att skydda sin uppfinning. Senast 30 månader 

efter prioritetsdatumet måste fullföljningen ske. 

USA räknas här som ett geografiskt område. I 

Europa har ett antal länder godkänt ”European 

patent convention (EPC)” vilket har förenklat 

ansökningarna så att en s.k. EPO-ansökan täcker 

de flesta europeiska länder. En sådan ansökan leder 

till ett knippe av nationella patentansökningar i 

flera länder. Varje patentansökan måste valideras i 

respektive land. Nyligen har kravet på översättning 

till alla enskilda språk avskaffats inom EU vilket 

har gjort ansökningen billigare. För utomeuropeiska 

länder gäller fortfarande att patenttexten måste 

översättas till landets språk. Kostnaden för nationella 

ansökningarna kostar mellan 20 000 -  

80 000 SEK per land eller geografiskt område

ACKUMULERADE KOSTNADER FÖR 

PATENTERING 

Förutom de kostnader som är associerade till själva 

patentansökningarna finns också årliga kostnader 

för att upprätthålla patenten. Grafen illustrerar hur 

kostnaderna för ett patent skulle kunna ackumuleras 

under några års tid. Grafen kan inte användas för 

att exakt förutse hur kostnaderna kommer att se ut i 

varje enskilt fall.
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TIDSLINJER PATENTERING

Nationella ansökningar efter 30 månader

PCT efter 12 månader

0 12 24 36 48 60 72 84

             

               Patentansökan blir publik efter 18 månader

 

 Patentet blir godkänt eller refuserat i de olika
 länderna

Patentansökan lämnas in

ACKUMULERADE KOSTNADER
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EGNA ANTECKNINGAR

SU Innovation stöder forskare, studenter 

och anställda vid Stockholms universitet vid 

kommersialisering av idéer och uppfinningar. 

Det här stödet inkluderar hjälp med IP frågor. Vi 

rekommenderar dig att använda dig av en patentbyrå 

när du ska skriva patentansökan. 

SU Innovation arbetar med ett nätverk av 

patentbyråer och vi har kunskap om vilka 

patentbyråer som kan fungera bra för just din typ 

av uppfinning. Vi känner också till individuella 

patentjurister på byråerna som vi vet gör ett bra jobb 

och som vi känner att vi kan rekommendera. Vi har 

också erfarenhet av annat IP skydd, bl.a. av att ta 

mönsterskydd. 

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED: 

- Rådgivning vid val av IP strategi. 

- Upprättande av nödvändiga avtal. 

- Hjälp med finansieringsstöd för nyhetsgranskning.

- Hjälp med finansieringsstöd för patentering.

- Nätverk av relevanta patentbyråer och duktiga 

individer på byråerna. 

- Stöd vid uppföljning av patenteringsprocessen.

- Affärsutveckling: partnerskap, försäljning och 

utlicensiering. 

Kontaktinfo finns på baksidan av manualen.

4.  SU INNOVATION GER STÖD VID IP FRÅGOR 
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PROJECT TITLE:

DATE:

DEPARTMENT / RESEARCH GROUP: 

1. Describe the invention or the commercial opportunity

2. Who are the inventor(s)/author(s)? 

3. What is it that is novel and inventive about the invention?

4. Have any external partners been involved in developing this innovation?

5. Describe the commercial potential of the innovation (e.g. detail potential markets and relevant market 
trends)?

6. Who else is known to be working / researching in this area (i.e. other academic research groups and 
commercial entities.)?

7. What is the main competitive advantage of this innovation?  Is there a particular problem that this 
innovation could solve?

8. Name three potential first customers? Do you know any person(s) in these companies?

INVENTION DISCLOSURE FORM 



FRÅN IDÉ TILL MARKNAD PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kontakt: Christina Bendz
Arbetar som inno-
vationscoach mot 
forskarna. Christina är 
disputerad från Up-
psala Universitet med 
mångårig erfarenhet 
som cellbiologisk for-

skare och projektledare från preklinisk 
forskning på läkemedelsutvecklande 
företag. Är en av grundarna av ett 
Medtechbolag och har där haft veten-
skapligt ansvar inklusive applikationer, 
marknad och kundrelationer.

Kontaktinformation:
Telefon: 08-674 75 05, 070-799 18 40
E-post: christina.bendz@holding.su.se

Kontakt: Mona Wilcke 
Fil.Dr., arbetar som 
affärsutvecklare mot 
forskarna, främst inom 
Life Science. Disputerad 
från Stockholms uni-
versitet inom biokemi 
och cellbiologi, och med 

bakgrund från egna Life Science bolag. 
Är också aktiv i innovationssystemet 
inom t ex Venture Cup och Connect och 
sitter med i juryprocesserna. Grundare 
och VD för det egna bolaget Glucox 
Biotech. 

Kontaktinformation:
Telefon: 08-16 37 12, 0736-90 30 10 
E-post: mona.wilcke@innovation.su.se

www.innovation.su.se

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är 
att stödja forskare vid Stockholms universitet som har forskningsresultat de vill och kan 
nyttiggöra på en kommersiell marknad. Vi arbetar även för att uppmuntra och inspirera 
studenter till entreprenörskap samt att stödja och vägleda studenter att utveckla 
affärsidéer till sunda, kundstyrda och därmed intäktsbaserade företag.  


