
 

 

2013-04-11  

1 (5) 

 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-161297  

106 91 Stockholm Universitetsvägen 10C Telefax: 08-6124109 

 E-post: claes.granmar@juridicum.su.se 

 

  

Claes Granmar  

Universitetslektor  

Juridiska fakulteten   

  

  

 

Synpunkter på institutet ”grace period” avseende patentansökan  

Institutetet ”grace period” har varit föremål för diskussion med varierande grad av intensitet 

alltsedan förhandlingarna som föregick antagandet av Pariskonventionen för exakt 120 år 

sedan. Det skulle därför vara överraskande om några nya argument för eller emot denna 

inskränkning av nyhetskravet skulle anföras i de förhandenvarande överläggningarna om 

patentsystemet. Däremot har de nötta argumentens bärighet och tyngd ändrats i takt med 

samhällsutvecklingen. Medan industrisamhället behövde större företag som kunde ge sig ut på 

den internationella arenan och ta marknadsandelar summeras kunskapssamhällets logik i 

pluralism. När det gäller den Europiska inre marknaden har fokus generellt sett flyttats från 

stordrift till dynamisk konkurrens och valmöjligheter genom att gynna små och medelstora 

företag.1 Detta återverkar även på immaterialrättsskyddet och inte minst på systemet för 

patentskydd.2 I processen att skapa ett europeiskt växthus för kunskap och företagsamhet bör 

således frågorna om ”grace period” besvaras på de sätt som bäst gynnar små och medelstora 

företag.3 

Det bör inledningsvis erinras om att patentskyddet är, eller bör vara, utformat i syfte att belöna 

den eller de personer som faktiskt tillför marknaden nya ”uppfinningar” genom 

offentliggörande. Det finns en grundläggande presumtion att denna egennytta medför en 

samhällsnytta. Motsatsen till patenskydd är företagshemligheter som försvårar tillgången till 

ny information och vidareutveckling av uppfinningar (vilket är vanligt inom t.ex. 

försvarsindustrin). Inom vissa sektorer där omfattande investeringar krävs för att flytta 

forskningsfronten framåt kan den anställde forskaren njuta frukterna av sitt arbete endast i 

form av lön medan eventuella forskningsgenombrott tillkommer arbetsgivaren enligt 

anställningsavtalet. Det blir dock alltmer sällsynt med isolerade forskningsavdelningar på 

företag. Vad avser t.ex. läkemedel och nya material deltar universiteten alltmer i den 

tillämpade forskningen och istället för separata innovationsnav sker utvecklingen i nätverk av 

specialister. Informationsteknologin har förenklat både innovation och kopiering med små 

resurser.4 

Den komplexa bilden av modern forskning och utveckling innebär att gränslinjen mellan stora 

aktörers intressen och mindre aktörers intressen har blivit alltmer oklar och ibland suddats ut 

helt.5 När uppfinningar framträder successivt i kommunikationen mellan olika aktörer är det 

inte längre självklart att större företag med god juridisk kompetens har fördel av ett absolut 

nyhetskrav. Bristande kunskap om rättsregler är visserligen alltid ett hot mot ett fungerande 

belöningssystem men även svårigheterna med att överblicka informationsflödena blir alltmer 
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påtagliga. Vagheten i begreppet ”offentliggörande” kan ofta vara minst lika problematisk som 

oklarheterna kring när en ”grace period” kan göras gällande och kring förhållandet till 

patentering. Den minskande betydelsen av den rättsosäkerhet som kan omge institutet ”grace 

period” kan måhända mjuka upp motståndet mot detta institut bland de gamla europeiska 

industrinationerna.6  

Institutet ”grace period” förstås vanligtvis som en inskränkning i nyhetskravet endast med 

avseende på sökandens egna förevaranden under en viss period som föregår tidpunkten för 

ansökan. Det minskar alltså risken för att sökanden hindrar sig själv från att få patent för en 

uppfinning men det minskar inte risken för att åtgärder vidtagna av andra rättssubjekt hindrar 

registreringen. Medan t.ex. publiceringen av information i en artikel är nyhetsskadlig för 

tredje man kan alltså artikelns författare ansöka och få patentskydd för informationen inom en 

tidsfrist. På så sätt kan den som först publicerar informationen reservera en rätt att ansöka om 

patent och i praktiken leder det till en kapplöpning om att vara först med att publicera (first-to-

publish). Även om ett sådant system på ytan kan vara förenligt med patentets grundidé, 

nämligen att göra information tillgänglig för allmänheten, medför det ett ökat behov av 

riskanalys. Då offentliggjord information ej åtnjuter rättsligt skydd innan ansökan om patent 

görs måste den medvetne uppfinnaren bedöma hur tidigt i utvecklingsprocessen som 

informationen kan offentliggöras, eller med andraord, om lösningen med små ändringar kan 

patenteras. Även om blotta risken för patentskydd i många fall torde avskräcka från industriell 

tillämpning av informationen kommer även tredje man bedöma om informationen kan bli 

patenterbar.     

Konsekvenserna av en ”grace period” blir särskilt problematiska i ett system som bygger på 

att den som först lämnar in en komplett ansökan om patentskydd får en bättre rätt än t.o.m. 

den som först kom fram till en likvärdig lösning på samma tekniska problem (first-to-file 

system). Det är en anomali i ett sådant brutalt formalistiskt system att låta den som först 

publicerar informationen behålla en rätt att patentera den under en tid till skillnad från andra 

aktörer. Däremot är möjligheten för ett rättssubjekt att skaffa sig en respit för att ansöka om 

patent genom att publicera annars nyhetsskadlig information i linje med ett system som 

bygger på att patentet tilldelas den som kan visa sig vara först med att uppfinna något (first-to-

invent). Som en sista ledande industrination gick USA i år över från ett first-to-invent system 

till ett first-to-file system vilket gör att det senare systemet får ses som en internationell 

standard. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära en nackdel för små och medelstora 

företag. För även om en resurssvag uppfinnare som inte offentliggör sin uppfinning eller 

ansöker om patent drar det kortaste stråt då en resursstark aktör ansöker om patent för en 

likvärdig uppfinning, så är det typiskt sett enklare och billigare även för den resurssvagare 

uppfinnaren att ansöka om patent än att bevisa att en egen uppfinning föregick någon annans 

uppfinning. Frågan är dock om ”grace period” är en bra förhandlingsbricka i denna rättsliga 

kontext. 

Erfarenheterna från en tolvmånaders ”grace period” i det kanadensiska first-to-file systemet är 

att olika undantagsregler behöver införas vilket alltid innebär ökade informationströsklar och 
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assymmetrier.7 Det blir helt enkelt svårt att överblicka reglerna särskilt för resurssvaga 

aktörer. Ett alternativt sätt att gynna små och medelstora företag som inte tar tillvara på sina 

intressen i ett first-to-file system är att utveckla institutet ”prior rights” där t.ex. den som kan 

visa på en tidigare uppfinning har rätt att exploatera informationen vid sidan om den som fick 

patenträttigheterna. Denna lösning existerar redan i flera nationella rättsordningar inom 

Unionen. Ett ”prior-rights” system kan visserligen minska det incitament för forskning och 

utveckling som ensamrätten innebär, men som ovan nämnts bör patentskyddet belöna den 

eller de personer som faktiskt tillför marknaden ny information” och endast fantasin sätter 

gränserna för scenarier där den egentliga uppfinnaren inte är den person som hinner först till 

registraturen. 

Här ska påpekas att ”prior-rights” ej är förenliga med en ”grace period”. Om endast den som 

kan visa sig vara först med att uppfinna något får ”prior rights” skulle detta i föreningen med 

en grace period närmast leda till ett first-to-invent system där registreringen endast blir en 

formalitet. Om däremot var och en som visar sig ha investerat i likvärdiga uppfinningar före 

patenteringen kan få ”prior rights” skulle hela ensamrättsinstitutet i praktiken kunna 

undermineras. Genom att ta del av den information som offentliggjordes under en ”grace 

period” och sedan hävda ”prior rights” efter att patentet beviljats skulle en tredje man som 

ändå varit samma uppfinning på spåren kunna åka snålskjuts på det avgörande elementet för 

patentering. Det är alltså nödvändigt att välja mellan antingen en ”grace period” eller ”prior 

rights”.  

Marknadseffekterna av en ”grace period” skiljer sig i hög grad från de som följer av ”prior 

rights”. Medan en ”grace period” ger uppfinnaren utökade möjligheter att få ensamrätt till en 

uppfinning så innebär ”prior rights” att ensamrätten för den som först ansöker om registrering 

inskränks. I det senare fallet kan marknaden tillgå informationen från två eller fler alternativa 

källor såvida ”inte prior rights” inskränks till att gälla endast för egen produktion baserad på 

informationen. Oavsett om patenthavaren och de som tillerkänns ”prior rights” väljer att 

konkurrera eller att samarbeta inom ramarna för konkurrensrätten kan kommersialiseringen av 

patentet försvåras. Redan på denna höga abstraktionsnivå är det alltså tydligt att såväl 

en ”grace period” som ”prior rights” kan ha både för och nackdelar för resurssvaga aktörer 

inom forskning och utveckling. Den uppenbara fördelen med en ”grace period” är att den som 

av okunskap eller oaktsamhet offentliggör sin uppfinning har möjligheten att under en tid 

därefter få patenträttigheterna. Nackdelarna är att det kan leda till en kapplöpning om att vara 

först med att publicera vilket i sin tur kan medföra att omogna uppfinningar ligger till grund 

för patenansökningar och att det av billighetsskäl kan framstå som nödvändigt att låta även 

den som bevisligen uppfann något först få rättigheter vilket försämrar first-to-file systemets 

överskådlighet. När det gäller ”prior rights” är fördelen att den som av okunskap eller 

oaktsamhet inte offentliggör sin uppfinning genom patentering får kommersialisera 

informationen även om någon annan har patenträttigheterna. Nackdelarna är som nämnts att 

det leder till ökade kostnader för att fastställa rättigheterna och hantera samexistensen med 

patentet. Denna preliminära rapport ger inte utrymme för att diskutera de två instituteten i mer 

detalj.  
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I valet mellan ett strikt first-to-file system, en ”grace period” eller ”prior rights” är den 

överordnade  målsättningen att systemen så långt möjligt utformas på samma sätt världen 

över. Det största problemet för små och medelstora företagen är svårigheten att överblicka det 

rättsliga landskapet och en internationell harmonisering skulle därför gynna särskilt deras 

intresse. Enligt mitt förmenande är ett system med prior rights att föredra framför en ”grace 

period”. Visserligen kan institutet missgynna den som offentliggör information genom 

patentering men det säkerställer att den som har gjort en uppfinning skördar frukterna av sitt 

arbete. Detta bidrar till affärsutveckling och resurssvaga uppfinnare ges åtminstone en bra 

förhandlingsposition. För medan stora företag tenderar att alltid hitta vägar till att utnyttja ett 

system, så är rovdriften på bidrag av enskilda aktörer i utvecklingsprocessen särskilt viktig att 

åtgärda. När det gäller detaljregleringen bör naturligtvis den mest ändamålsenliga lösningen 

eftersträvas oaktat att denna balanspunkt mellan olika intressen inte är optimal under alla 

omständigheter.  

Avslutningsvis ska framhållas att det som ovan anförts är mina personliga åsikter även om det 

formellt sett har skrivits på uppdrag av den Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms 

Universitet. 

Vid tangentbordet, 

 

 

Claes Granmar  
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