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Abstract:  For innovative organizations and companies it is essential to
 use existing knowledge to avoid spending time and 
 resources on already existing innovations. By using patent 
 information, companies are able to get a picture of what is 
 already done in their area of interest. The main purpose of 
 the study is to examine the information use in small and 
 medium-sized enterprises that are members of the Swedish
 Inventor’s Association, focusing on patent information. The
 study examines the use of patent information and which
 barriers the companies have to patent information. The main
 questions are: How do small and medium-sized enterprises
 in the Swedish Inventor’s Association use patent 
 information? Which barriers do small and medium-sized 
 enterprises in the Swedish Inventor’s Association have to 
 patent information? An electronic survey was carried out to 
 302 members of the Swedish Inventor’s Association. They 
 are a professional organization for inventors and play an 
 important role in promoting innovation in Sweden. To 
 analyze the result, theoretical models developed by Matthew 
 Hall, Charles Oppenheim and Margaret Sheen are used. 
 Parallels are also drawn to Michael Buckland’s theories of 
 barriers and  becoming informed. The result reveals that 
 most companies are aware of patent information and have 
 experienced needs of working with patent issues. Reasons 
 for using patent information are to protect innovations, 
 control competitors and avoid patent violation. Many of the 
 small and medium sized enterprises are offloaders and have 
 used the services of patent agencies. Many companies used 
 Internet and free databases. All companies have barriers to 
 patent information. The most common was the access barrier 
 which means difficulties finding or using patent
 information.  Other reasons for not using patent information 
 were high costs and lack of time. 
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1. Inledning 
För organisationer och företag som arbetar med produktutveckling och uppfinningar är 
det viktigt att utnyttja befintlig kunskap för att inte avsätta onödiga resurser och tid på 
sådant som redan har uppfunnits. Varje produktutveckling hos företag bör därför inledas 
med en kontroll av produktidén för att se om produkten är någon nyhet eller ej. Genom 
att då använda sig utav befintlig patentinformation, det vill säga marknadsteknisk och 
vetenskaplig information i exempelvis databaser, tidskrifter och på webben, kan 
företaget få kontroll över vad som tidigare genomförts på deras område.  

Användning av patentinformation gör det även möjligt för företagen att följa den 
tekniska utvecklingen inom en bransch och få en uppfattning om hur marknaden 
utvecklas och hur konkurrenterna arbetar. Det är därför betydelsefullt för företagen att 
öka sitt medvetande på området patentinformation och lära sig nyttja dessa resurser på 
ett för dem så fördelaktigt sätt som möjligt. Kunskap om hur små- och medelstora 
företag finner och använder sin patentinformation är även av betydelse för förmedlare 
av denna typ av information för att kunna utveckla och göra informationen mer 
användarvänlig och lättåtkomlig. 

Den här uppsatsen behandlar området patentinformation och hur den används av 
svenska små- och medelstora företag tillhörande den nationella organisationen Svenska 
Uppfinnareföreningen. Föreningen har visat stort intresse för vår studie eftersom 
kunskap om företagsmedlemmarnas informationsanvändning är av betydelse för deras 
verksamhet och den service de erbjuder medlemmarna. Detta då föreningen ska vara ett 
stöd i innovationsprocessen och fungera som samlingspunkt för små- och medelstora 
företag och uppfinnare i Sverige. Uppsatsen fokuserar på hur användningen av 
patentinformation ser ut inom små-och medelstora företag och även vilka barriärer 
dessa företag har till patentinformation. Genom att undersöka företags användning av 
patentinformation, arbetar vi utifrån biblioteks- och informationsvetenskapens samband 
med informationsförsörjningens betydelse för företags utveckling och produktion av 
varor och tjänster.  

Vi har valt att genomföra all materialinsamling, utvärderingen av detta samt allt 
skrivande gemensamt. Detta för att ämnesområdet var nytt för oss båda och att vi därför 
ansåg att vi behövde ha samma kunskapsunderlag på området för att kunna tillgodogöra 
oss materialet och genomföra en tillförlitlig undersökning.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Studier av små- och medelstora företag är av intresse eftersom det är av vikt att öka 
kunskapen om patentinformation bland företag, för att den ska kunna komma företagen 
tillgodo och bidra till att öka deras tillväxt. Det har i tidigare internationella studier visat 
sig att många företag, framförallt de mindre som saknar informationsspecialiserad 
personal eller patentavdelning, har svårt att hitta och använda patentinformation och att 
de saknar tillfredsställande metoder att bearbeta denna typ av information på. 
Internationella undersökningar på området har även visat att små-och medelstora företag 
som utnyttjar patentinformation ligger i framkant av sin sektor och får större möjlighet 
att utveckla sina produkter (Oppenheim 2000).  



 6

I Sverige har det uppstått en minskning av antalet sökta patent och nedgången har pågått 
under flera års tid. Svenska undersökningar på området har genomförts av Patent- och 
Registreringsverket, Svenskt Näringsliv samt även en statlig utredning SOU 2006:80, 
vilka har fokuserat på anledningarna till nedgången av antalet patentansökningar i 
Sverige (Regeringskansliet; Jarnvall och Kreuer 2005). Dock saknas det nationella 
undersökningar om hur svenska företag nyttjar patentinformation. Med anledning av att 
det saknas svenska studier på området och att den tidigare internationella forskningen 
visar på patentinformationens betydelse för företagens tillväxt, vill vi i denna uppsats 
undersöka hur svenska små- och medelstora företag använder patentinformation och 
vilka barriärer de har till denna typ av information.  

Uppsatsens syfte är att undersöka informationsanvändningen med fokus på 
patentinformation i små- och medelstora företag som är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen. Vi vill undersöka hur dessa företag använder patentinformation 
och vilka de bakomliggande orsakerna är till att de använder eller inte använder sig utav 
patentinformation.  

För att nå syftet med undersökningen arbetar vi utifrån två frågeställningar: 

1. Hur använder små- och medelstora företag inom Svenska Uppfinnareföreningen 
patentinformation?  

2. Vilka barriärer har små- och medelstora företag inom Svenska 
Uppfinnareföreningen till patentinformation? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att gälla svenska små- och medelstora 
företag som alla är medlemmar i den rikstäckande organisationen Svenska 
Uppfinnareföreningen, under 2008, totalt 302 stycken företag (se kapitel 3). Föreningen 
har även enskilda personer - uppfinnare, men också stora företag som medlemmar. Vi 
har inte gjort några avgränsningar gällande bransch eller verksamhetsområde, då 
föreningen under 2008 finns representerad i 47 branscher (Svenska 
Uppfinnareföreningen. Uppfinnarnas branschregister).  
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2. Definitioner  
I detta kapitel definierar vi begrepp som är av betydelse för uppsatsen, såsom SME, det 
vill säga små-och medelstora företag samt begreppen informationsanvändning, 
patentinformation och informationskällor.  

2.1 Små- och medelstora företag  

Vi använder oss i uppsatsen utav EU:s definition av små- och medelstora företag, Small 
and Medium-sized Enterprises, SME, vilken innefattar organisationer som är fristående 
eller som tillsammans med partners eller andra anknutna företag sysselsätter färre än 
250 personer. Enligt EU-direktiv från 2003 ska årsomsättningen i dessa företag inte 
överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen 43 miljoner euro för att falla under 
begreppet Small and Medium-sized Enterprises (Europeiska unionen 2003).  

Inom svensk forskning används begreppet SMF som förkortning på små- och 
medelstora företag. Vi har däremot valt att använda det internationella begreppet SME 
som också är det begrepp som används inom EU. Vi väljer att använda den 
internationella förkortningen delvis på grund av att vi hoppas att vår uppsats på så sätt 
ska vara mer sökbar och komma fler till nytta än om vi använt det internationellt 
betydligt mindre spridda begreppet SMF. Dessutom tycker vi att det är av vikt att vara 
konsekventa och använda samma begrepp som tidigare forskning varifrån vi hämtat 
våra teoretiska utgångspunkter. 

2.2 Informationsanvändning  

För att klargöra vad vi i uppsatsen menar med informationsanvändning inom 
patentområdet anknyter vi till en definition utvecklad av Lars Höglund, professor i 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs Universitet, och Olle Persson, 
professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå Universitet. Deras syn på 
informationsanvändning anser vi fungera väl för vår studie av SMEs användning av 
patentinformation eftersom det är en bred definition som innefattar både sökande och 
användande av information, vilket är av intresse för oss att undersöka gällande SME. 
Höglund och Persson menar att upplevda behov av information oftast leder till någon 
form av sökande efter information. Informationsanvändning definieras därför som ”den 
aktivitet en individ vidtar för att söka, identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte 
att reducera osäkerhet i en problemsituation” (Höglund och Persson 1985, s. 47). 

Detta innebär med andra ord att informationsanvändning innefattar både sökandet efter 
information såväl som det egentliga användandet och utnyttjandet av informationen. 
Informationsanvändning består av flera olika delar och har ofta en lång och komplicerad 
handlingsföljd. Enligt denna definition är informationsanvändning en problemlösande 
aktivitet där ny information inkorporeras med redan existerande kunskap hos 
användaren genom att han eller hon tänker eller på något sätt kognitivt bearbetar eller 
tar till sig information. Huvudsakligen handlar det om en intellektuell aktivitet som inte 
lätt låter sig observeras eller beskrivas. Det man däremot kan observera i empiriska 
studier är samspelet mellan informationsanvändare och informationssystem, exempelvis 
vilka informationskällor som används och hur ofta (Höglund och Persson 1985, s. 47-
48). 



2.3 Patentinformation 

Med patentinformation menas all information som behandlar frågor och svar kring 
patent såsom exempelvis marknadsteknisk och vetenskaplig information i 
patentdatabaser, facktidskrifter, tidningar, produktkataloger, fackmässor, information på 
Internet, bransch- och personliga nätverk, patentbyråer, rådgivare, broschyrer, 
företagssamarbete och organisationer. Patentinformation är med andra ord en bred term 
som rymmer mycket. I kapitel 5 ges vidare en fördjupad beskrivning av termen. 

2.4 Informationskällor  

Nära förknippat med informationsanvändning är begreppet informationskällor; vid all 
informationsanvändning nyttjas vid något tillfälle någon eller några typer av 
informationskällor. För att definiera vad vi i uppsatsen menar med olika typer av 
informationskällor använder vi oss utav Lars Höglund och Olle Perssons modell över 
begreppet. Denna anser vi fungera väl för vår uppsats då fokus är riktat på SMEs 
informationsanvändning och modellen är utarbetad med utgångspunkt av företags 
informationsanvändning (se figur 1). 

 
Figur 1. Modell av informationskällor 

Som framgår av modellen kan man göra en indelning av informationskällorna i formella 
och informella. Formella informationskällor består främst av tryckt och elektroniskt 
material såsom tidskrifter, tidningar, rapporter, arkiv, databaser osv. Informella 
informationskällor däremot handlar oftare om muntlig information via exempelvis 
personkontakter, samtal med kollegor, föredrag och konferenser.  

Vidare kan informationskällorna delas upp i interna och externa källor. Interna 
informationskällor är sådana som skapats inom det egna företaget exempelvis interna 
rapporter, samtal med kollegor inom organisationen och sammanträden. Externa 
informationskällor avser all information som är skapad utanför företaget; med andra ord 
alla de olika kanaler som finns i företagets omgivning (Höglund och Persson 1985, s. 
45-47).  

 8



 9

Informationskällor kan följaktligen bestå av både tryckt, muntlig och elektronisk 
information. Många informationskällor överlappar givetvis varandra, vilket gör det 
möjligt för företaget att nå samma information på olika sätt. Denna definition och 
indelning av informationskällor i interna och externa respektive formella och informella 
källor, kommer i uppsatsen att appliceras på vilka metoder och källor som SME 
använder för att få patentinformation.  
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3. Svenska Uppfinnareföreningen 
I detta kapitel ges en beskrivning av Svenska Uppfinnareföreningen, vars små- och 
medelstora företagsmedlemmar är i fokus för vår undersökning. Kapitlet innehåller en 
kort historik och genomgång av föreningens grundtankar, beskrivning av 
företagsmedlemmarna, samt föreningens olika verksamhetsområden. 

Vår undersökning fokuserar på de SME som är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen - SUF. SUF är en rikstäckande organisation som arbetar för ett 
bättre innovationsklimat i Sverige och för att underlätta för företag och uppfinnare i 
processen; att gå från idé till färdig produkt. I fortsättningen kommer vi att använda oss 
av förkortningen SUF istället för Svenska Uppfinnareföreningen.  

SUF grundades 1886 och är världens äldsta uppfinnarförening. Föreningens grundtanke 
är att fungera som ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning 
och näringsliv för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation. SUF har 
närmare 40 lokala medlemsföreningar spridda över hela landet och det är igenom dessa 
lokala föreningar som medlemmarna kan träffas, utbyta idéer och ta del av seminarier 
och andra typer av arrangemang med anknytning till innovationsfrågor (Svenska 
Uppfinnareföreningen. Utan innovationer ingen framtid; Svenska Uppfinnareföreningen 
– en historisk återblick; Lokala föreningar).  

SUF är i sin tur medlem i den internationella organisationen International Federation of 
Inventors Association (IFIA) med medlemmar från över 80 länder. IFIA fungerar som 
en talesman för innovatörer gällande upphovsrätts- och patentfrågor på både nationell 
och internationell nivå och arbetar för ett internationellt samarbete mellan olika 
uppfinnarföreningar världen över (International Federation of Inventor's Association. 
2007).  

De 302 små- och medelstora företagsmedlemmarna, vilka vi intresserar oss för i vår 
undersökning, består dels utav företag som levererar tjänster och produkter som riktar 
sig till uppfinnare och entreprenörer, dels utav andra olika typer av företag som är 
medlemmar för att de anser att SUF bidrar till deras verksamhet och 
näringslivsutvecklingen i Sverige. Här finns företag inom byggnadsteknik, elektronik, 
skogsbruk, friskvård och sjösäkerhet för att nämna några. Med andra ord rör sig 
företagen inom vitt skilda typer av branscher (Svenska Uppfinnareföreningen. 
Uppfinnarnas branschregister).  

SUF har ett antal olika områden som de fokuserar sin verksamhet kring. Bland annat 
”lotsning i innovationssystemet”, vilket innebär att föreningen informerar och vägleder 
innovatörer vidare till de rätta organisationerna inom innovationsområdet. Dessa kan i 
sin tur hjälpa innovatörerna i innovationsprocessen på väg mot kommersiell 
exploatering. SUF arbetar även med ”utveckling av det innovativa klimatet” vilket 
innebär att de på olika sätt uppmärksammar uppfinnarens och uppfinningarnas 
betydelse för samhällets utveckling och tillväxt. De delar ut stipendier och har ett flertal 
olika projekt där tillgång till stöd och mentorskap i innovationsprocessen erbjuds 
innovatörer och idébärare (Svenska Uppfinnareföreningen. Svenska 
Uppfinnareföreningens verksamhetsplan 2007).  
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SUF arbetar även i förebyggande syfte för att Sverige i framtiden ska kunna hålla en 
hög innovationsnivå, genom att organisera bättre samarbete mellan organisationer som 
sysslar med immaterialrättsfrågor. De har tagit initiativ till en arbetsgrupp i samverkan 
med Företagarna, Svenskt Näringsliv och Patent- och registreringsverket, som ska 
arbeta med patentfrågor ur både skyddssynpunkt och affärsstrategisk synpunkt från det 
lilla företagets synvinkel. SUF erbjuder även patentbevakning, tekniköversikter och 
marknadsföring av uppfinningar (Svenska Uppfinnareföreningen. Svenska 
Uppfinnareföreningens verksamhetsplan 2007). 
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4. Vad är patent?  
I detta kapitel beskriver vi vad patent innebär, fördelar och nackdelar med att söka 
patent och vilka krav en uppfinning måste ha för att vara patenterbar. 

Ett patent är ensamrätten att bruka en uppfinning. Det innebär att ingen annan får 
använda den yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, importera eller sälja 
uppfinningen utan uppfinnarens tillstånd. När patentet upphör får vem som helst 
utnyttja det. Meningen med patentsystemet är att det ska stimulera ett samhälles 
tekniska utveckling och vara ett incitament till mer uppfinnande genom att garantera 
ekonomisk avkastning till uppfinnaren för en viss tid framåt. En uppfinnare kan få 
patentskydd för produkter och metoder, eller användningar av dem i nya sammanhang. 
Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare och får inte vara använd av uppfinnaren i 
tidigare sammanhang. Idag gäller ett patent i 20 år och uppfinnaren ska offentliggöra en 
fullständig beskrivning av själva uppfinningen, vilket ska kunna ge andra uppfinnare 
möjlighet att föra den tekniska utvecklingen vidare (Patent- och registreringsverket. 
Patent). 

Det finns dock nackdelar med många patenteringar, till exempel om ett företag samlar 
på sig många patent kan det tyvärr bidra till att monopolisera en marknad, vilket i sin tur 
kan hindra andra från att träda in på den. Då går också incitamentet att utveckla ny 
teknik och ta fram nya produkter förlorad (Lorentzon 2005, s. 8-9). 

Enligt Patent- och registreringsverkets patentbarhetsvillkor måste en uppfinning 
uppfylla följande villkor för att vara patenterbar:  

1. Vara ny. En uppfinning är ny när den inte kan utläsas direkt och rakt ur ett 
tidigare dokument eller manual. Det är heller inte tillåtet att kombinera 
innehållet i olika dokument och manualer för att skapa en ny produkt. En sådan 
produkt anses inte som ny. Detta kan till exempel gälla en kemisk produkt, som 
då inte får vara omnämnd i andra tidigare dokument. Med uttrycket 
nämnd/omnämnd menas namn, formel, parametrar eller såsom en produkt av en 
metod.  

2. Ha uppfinningshöjd. Att ha uppfinningshöjd betyder att uppfinningen ska skilja 
sig markant från allt som är känt på området sedan tidigare. Det innebär att en 
metod eller ett medel måste användas på ett annorlunda sätt så att det medför en 
ny och oväntad verkan.  

3. Kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen ska ha 
teknisk karaktär, vara något påtagligt såsom en produkt och vara tillverkbar och 
inte vara enbart en teori. Uppfinningen ska ha teknisk effekt, vilket innebär att 
den ska lösa ett problem på ett teknisk sätt och vara reproducerbar, vilket 
betyder att man ska få samma resultat varje gång man utövar uppfinningen 
(Patent-och registreringsverket. B5 Patentbarhetsvillkoren).  

Ett patentskydd är territoriellt vilket innebär att ett svenskt patent endast gäller i 
Sverige. Detta kan vara tillräckligt för en produkt eller uppfinning som bara är avsedd 
för den svenska marknaden. Då är det dock fritt fram för andra att använda eller sälja 
uppfinningen utomlands. För att undvika detta finns det även internationella och 
europeiska patentskydd. Det internationella patentskyddet, Patent Cooperation Treaty 
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(PCT) administreras av FN-organet World Intellectual Property och ger skydd i alla 
PCT:s medlemsländer, vilka är över 130 stycken till antalet. Ett europeiskt patentskydd, 
den europeiska patentkonventionen EPC som administreras av European Patent Office, 
ger skydd i drygt 30 länder. Det är givetvis även möjligt att ansöka om patentskydd i 
enskilda utländska länder (Patent- och registreringsverket. Patent i Sverige och 
utomlands; Internationell patentansökan; Europeisk patentansökan).  

Eftersom själva patentansökan kan bli en kostsam process är det viktigt för ett 
vinstdrivande företag att inte behöva ansöka om patent för en produkt som redan finns. 
Kostnaderna för ett patent är beroende av vilka och hur många länder patentet ska gälla 
i och även ett antal andra faktorer. Exempelvis kan kostnaderna bero på hur många 
patentkrav en patentansökan innehåller. Dessutom tillkommer anmälnings- och 
granskningsavgift. Blir patentet godkänt betalas sedan även en meddelandeavgift. En 
patentansökan kan även innehålla många olika delkostnader för nyhetsgranskning, 
konsultation av patentbyrå och utöver detta årliga avgifter för att behålla patentet. Att 
söka ett svenskt patent kan kosta 50 000 kr för att få själva patentet och därefter mellan 
10-20 000 per år för att bibehålla det. En ordentlig kontroll av befintliga patent för att se 
vad som redan gjorts kan alltså spara företag och uppfinnare stora kostnader (Patent- 
och Registreringsverket. Kostnader; Karolinska Institutet 2006).  
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5. Patentinformation  
I detta kapitel ges en kort genomgång av några av de stora patentdatabaserna, 
webbresurserna samt patenttidskrifterna, för att ge en något fördjupad bild av termen 
patentinformation. Genomgången gör inte på något sätt anspråk på att vara fullständig 
och rör endast på ytan av begreppet patentinformation. Tanken med kapitlet är att ge en 
introduktion till den mycket breda termen patentinformation eftersom det är ett centralt 
begrepp i uppsatsen. 

5.1 Patentdatabaser och webbresurser  

Den typ av patentinformation som utvecklats mest på senare år och som fortfarande är 
inne i en stark förändringsprocess är de patentdatabaser som finns tillgängliga online. 
Idag finns ett stort antal sådana patentdatabaser, både kostnadsfria och avgiftsbelagda. 
Vissa av dem täcker internationella patent, andra inriktar sig enbart på nationella. 
Många av de kostnadsfria databaserna är inte kompletta och innehåller endast de senaste 
decenniernas patent. Trots detta är den stora fördelen att de genom att vara tillgängliga 
online är lättåtkomliga för användaren och dessutom helt gratis att använda. SME och 
uppfinnare kan på så sätt enkelt och utan kostnad själva utföra åtminstone en första 
patentsökning för att kontrollera om deras produktidé är någon nyhet eller inte.  

Esp@cenet är en av världens största fria patentdatabaser och innehåller över 60 miljoner 
dokument från hela världen, med start från 1920 och framåt. Patentansökningarna är 
sorterade i en eller flera patentklasser utifrån vilket teknikområde uppfinningen tillhör. 
Klassifikationssystemen gör det möjligt att hitta relevanta patentdokument, både när det 
gäller att granska en patentansökan och för att bilda sig en uppfattning om ett visst 
teknikområde (Patent- och registreringsverket. Undersök dina möjligheter).  

Förutom möjligheten att söka med engelska nyckelord i hela databasen, finns även 
möjligheten att göra sökningar enbart i nationella databaser inom Esp@cenet. Man kan 
exempelvis söka med svenska nyckelord i den svenska databasen inom Esp@cenet. 
Skillnaden är att de nationella databaserna endast omfattar de senaste två årens patent, 
medan en sökning med engelska nyckelord i Esp@cenet berör hela databasens innehåll 
(Patent- och registreringsverket. Introduktion till esp@cenet version 3).  

USPTO Web Patent Databases är USA:s patentverks databas och täcker den 
amerikanska patentmarknaden. Databasen är fri och innehåller alla amerikanska patent 
och miljontals patentansökningar som United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) har i sina samlingar. Det rör sig om patent från 1790-talet och 
patentansökningar från mars 2001 och fram tills de som endast är några månader gamla, 
alla tillgängliga i fulltext (Patent- och registreringsverket. Patentdatabaser – alfabetisk 
lista.). Denna amerikanska patentdokumentation är även sökbar via patentdatabasen 
Google Patent Search. Google har även planer på att inkludera internationella patent i 
databasen i framtiden (Google 2008).  

PatentScope Search Service är World Intellectual Property Organizations (WIPO) 
webbportal för patentinformation. WIPO arbetar med immaterialrättsliga frågor och för 
att skapa ett internationellt gemensamt immaterialrättsligt system (World Intellectual 
Property Organization. What is Wipo?).  
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Via webbportalen PatentScope Search Service är det möjligt att söka bland över en 
miljon PCT-patentansökningar från 1978 och framåt i fulltext och läsa dokumenten 
online. Utöver själva patentdokumenten innehåller webbportalen även mycket allmän 
information kring patent, statistik och nyheter (Patent- och registreringsverket. 
Databaser och register).  

GOBALPat är en patentdatabas med patent publicerade av EPO, WIPO och 
patentmyndigheterna i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Schweiz från 
1971 och framåt. Patentdokumentationen är sökbar på engelska och det krävs 
registrering för att få tillgång till att söka i databasen (Patent- och registreringsverket. 
Patentdatabaser – alfabetisk lista.).  

European Patent Office (EPO), en organisation som arbetar med patentfrågor och för ett 
gemensamt europeiskt patentsystem och erbjuder tillgång till en mängd 
patentinformation via sin webbsida. Här kan SME och uppfinnare ta del av europeiska 
patentdokument genom både kostnadsfria och avgiftsbelagda patentdatabaser (European 
Patent Office. The European Patent Office). I deras egen fria patentdatabas Register 
Plus finns all tillgänglig information om Europeiska patentansökningar, bland annat 
finns möjlighet att se var i ansökningsprocessen patenten befinner sig och även 
möjlighet att ta del utav korrespondens mellan EPO och patentbyråer. För användare 
som är intresserade av specifika europeiska patentansökningar finns det även möjlighet 
att anmäla sig till en ”alert service” där e-mail automatiskt skickas ut varje gång någon 
ny information dyker upp rörande de patentansökningar användaren anmält intresse för 
(European Patent Office. Register Plus and WebRegMT).  

Nordiska Patent är en fri sökmotor för nordiska patent som erbjuder alla svenska patent 
sökbara i fulltext, totalt rör det sig om mer än 425 000 dokument. Databasen innehåller 
även övrigt nordiskt material, merparten av den finska patentdokumentationen samt 
stora delar av dansk och norsk patentdokumentation. Nordiska Patent är ett ideellt 
projekt som drivs av Uppdragshuset, ett konsultbolag inom immaterialrätt med 
konsulter med flerårig erfarenhet inom patent- och databasbranschen. Målet är att fler 
människor och fackfolk lättare ska kunna hitta tekniklösningar och inspireras till nya 
idéer och uppfinningar (Uppdragshuset AB 2007).  

Svenska Patent- och registreringsverket (PRV) erbjuder även de en rad olika databaser, 
register och sökmöjligheter via sin webbsida. De har även ett i Stockholm beläget 
nationellt expertbibliotek inom immaterialrätt som kostnadsfritt erbjuder litteratur, 
vägledning och information inom området. SME och uppfinnare kan här få tillgång till 
elektroniska databaser och informationstjänster, vägledning kring patentansökning och 
åtkomst till PRV:s offentliga handlingar (Patent- och registreringsverket. Om 
biblioteket).  

5.2 Patenttidskrifter  

Det finns även en mängd patenttidskrifter som berör frågor kring patent och 
immaterialrätt. Många av dessa är idag även tillgängliga online via webben och olika 
databaser. Bland de internationella tidskrifterna kan nämnas Copyright World som 
skriver om frågor som rör internationell copyrightlagstiftning, Intellectual Property 
Quarterly som berör frågor kring immaterialrätt och dess påverkan på industrin, World 
Patent Information som även den behandlar internationella och industriella patentfrågor 
samt European Intellectual Property Review som är den största internationella 
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tidskriften inom det immaterialrättsliga området (IP Law Portal; Sweet & Maxwell. 
Intellectual Property Quarterly; Elsevier; Sweet & Maxwell. European Intellectual 
Property Review).  

Svensk Patenttidning är en tidning för kungörelser om patentansökningar och patent i 
Sverige och Europa. Den finns både i pappersformat och som webbupplaga. 
Webbupplagan går att läsa i pdf-format och är sökbar med hjälp av bibliografiska 
uppgifter eller ord ur titeln. I webbupplagan kan man bevaka konkurrenters 
patentaktiviteter, orientera sig om patentansökningar inom ett visst teknikområde och 
läsa andra svenska patentskrifter i pdf-format (Patent- och registreringsverket. 
Databaser och register.).  

European Patent Bulletin är EPO:s motsvarighet till Svensk Patenttidning. Bulletinen 
publiceras veckovis och kan laddas ner gratis via EPO:s webbsida. Den innehåller 
bibliografiska data och data kring europeiska patentansökningar (European Patent 
Office. European Patent Bulletin).  
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6. Tidigare forskning 
I detta kapitel behandlar vi tidigare internationella och nationella studier som är av 
relevans för uppsatsen. Forskningen på patentområdet är mestadels internationell, men 
det finns även några svenska studier. Det finns också ett ökat intresse från olika 
universitet och högskolor att angripa ämnet från kandidat- och magisteruppsatsnivå och 
ämnet tangerar fler olika typer av ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, företagsekonomi och affärsjuridik för att nämna några. 
Patentinformation har i forskningen angripits från många håll, men det som är av störst 
relevans för vår uppsats är de undersökningar som gjorts och publicerats under de 
senaste åren och som handlar om SMEs informationsanvändning gällande 
patentinformation. 

Vi har valt att presentera den tidigare forskningen utifrån en indelning i internationella 
och nationella studier eftersom den internationella och nationella forskningen på 
området har olika inriktningar. Det finns flera internationella biblioteks- och 
informationsvetenskapliga studier som fokuserar på informationsanvändning kring 
patent. Däremot fokuserar de nationella studier som gjorts inom området patent snarare 
på sambandet mellan patent och ekonomisk tillväxt än på användning av 
patentinformation. 

6.1 Internationella studier 

Tidigare internationella studier inom biblioteks- och informationsvetenskapen inom 
området patentinformation har ofta haft användaren i fokus och studierna har framförallt 
fokuserat på de kostnadsfria patentdatabaserna som finns tillgängliga över Internet. 
Syftet i dessa studier har varit att undersöka för- och nackdelar med de kostnadsfria 
patentdatabaserna ur ett användarperspektiv. Inriktningen i denna tidigare forskning 
fokuserar på och diskuterar vad den fria tillgången till patentinformation kan innebära 
för användaren, samt vad den kan komma att innebära i framtiden för både användare 
och förmedlare av patentinformation.  

Med anledning av att det på senare år har funnits en ökning av antalet patentdatabaser 
och då framförallt de kostnadsfria databaserna som är tillgängliga via webben, har det 
höjts röster i något som skulle kunna påminna om en debatt på detta område. Det är 
framförallt negativa röster som dominerar. Det talas om patentdatabaserna, som ”the 
silent threat”. Detta då det kan ses som ett hot mot patentinformationens kvalitet att 
enbart förlita sig på kostnadsfria databaser tillgängliga online, eftersom många utav 
dessa är långtifrån fullständiga. Vissa forskare varnar för faran med dessa databaser 
eftersom de kan ge intrycket av att alla patent är tillgängliga online och att företag då 
kan gå miste om viktig information i sin patentinformationssökning (Geert 2005, s. 27-
29). 

Vissa aktörer ser också en fara i att allmänheten söker patentinformation själva och 
därmed går miste om de fördelar som patentexperter kan erbjuda i sökandet efter 
patentinformation (Pilch & Shalloe 2005, s. 287). Dock är det viktigt att ha i åtanke att 
många av de som är negativa och höjer sina röster i sammanhanget är en del av 
industrin kring patentinformation och har säkerligen vinstintressen inom patentområdet. 
Men det påpekas också i debatten att det är av yttersta vikt att patentbyråer, industri och 
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bibliotek samarbetar för att digitalisera och göra så många patentdokument som möjligt 
tillgängliga online (Geert, 2005 s. 27-29).  

Det är trots allt svårt, till och med för kritikerna, att helt bortse från de många fördelar 
som lättillgängliga patentdatabaser och patentinformation online också innebär.  

Ytterligare en inriktning inom den tidigare forskningen på området som är av relevans 
för vår studie är den som fokuserar på SME och deras informationshantering och 
informationssystem. Forskarna Margi Levy och Philip Powell undersöker i sin studie 
Strategies for Growth in SMEs. The Role of Information and Information Systems från 
2005, vilken roll informationssystem har inom SME och föreslår sätt för SME att 
planera och utveckla strategier för investeringar i informationssystem. Levy & Powell 
menar att information och kunskap om informationshantering under det senaste 
decenniet har blivit av avgörande betydelse för ett företags överlevnad. För att hantera 
detta måste företaget utveckla informationssystem som möjliggör insamling och 
organisering av data, information och kunskap (Levy & Powell, 2005 s. 1-4).  

Av relevans för vår undersökning om informationsanvändning inom SME är även den 
forskning som fokuserar på vilken typ av informationskällor som används inom företag 
och organisationer. Chun Wei Choo har i sin studie Perception and Use of Information 
Sources by Chief Executives in Environmental Scanning bland annat undersökt vilka 
informationskällor som används vid omvärldsbevakning inom företag och 
organisationer av personer med ledande befattning. Det visade sig att informationskällor 
som de ansåg vara pålitliga och ha förmåga att erbjuda relevant information användes i 
störst utsträckning. Formella informationskällor såsom tidningar och tidskrifter, samt 
informella informationskällor såsom underordnade chefer och övrig personal visade sig 
i Choos studie vara de mest frekvent använda informationskällorna. Radio, TV och 
företagets kunder var också vanliga informationskällor att använda sig utav. De minst 
frekvent använda informationskällorna var konferenser, bibliotek, databaser och 
elektroniska informationstjänster. Det visade sig följaktligen att externa och formella 
informationskällor, som exempelvis databaser och andra elektroniska 
informationstjänster, inte användes i så stor utsträckning. Detta på grund av att 
informationen i dessa källor inte ansågs vara av relevans. Respondenterna i Choos 
undersökning föredrog hellre att använda sig utav interna och informella 
informationskällor, såsom samtal med kollegor och andra personliga kontakter för att få 
information. Detta på grund av att den information som kan erhållas genom denna typ 
av informationskällor uppfattades vara mer användbar och givande. Choo menar även 
att det kan bero på att personer i ledande befattning i företag vill ha information som 
minskar deras osäkerhet, och att interna och informella informationskällor på ett bättre 
sätt gör det gällande i frågor som rör det specifika företaget (Choo 1994, s. 23, 28, 35-
39).  

Den tidigare forskning som är av störst relevans för vår studie är som nämnts den som 
fokuserar på användning av patentinformation och då främst SMEs användning av 
patentinformation. Forskare har i flera omgångar intresserat sig för hur SME arbetar 
med sin patentinformation; både hur de söker informationen och hur de använder den.  

Charles Oppenheim, professor i informationsvetenskap vid Loughborough University, 
Matthew Hall, forskare inom knowledge management och organisationers 
informationsanvändning vid Aston Business School och Margaret Sheen, doktor vid 
University of Strathclyde, har i ett stort forskningsprojekt understött av the Economic 
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and Social Research Council undersökt brittiska SMEs användning av 
patentinformation. Utgångspunkten var den allmänt spridda uppfattningen att SME inte 
använder patentinformation i särskilt hög grad eftersom de ser informationen som icke 
användbar och irrelevant. Dessa SME går därmed miste om marknadsmöjligheter och 
det finns stor risk för dem att dels kopiera andra företags forskning och 
utvecklingsarbeten, dels göra intrång på andra företags patent utan att vara medvetna 
om detta. Vilket i sin tur bidrar till stora kostnader för företaget. Forskningsprojektets 
syfte gick ut på att testa om denna uppfattning stämde eller ej.  

Projektet resulterade i två delstudier. I den första studien, Barriers to the use of patent 
information in UK small and medium-sized enterprises. Part 1 Questionary survey, 
genomfördes en stor enkätundersökning bland SME i Storbritannien. Forskarna försökte 
genom denna få en bred kvantitativ bild av användning och ickeanvändning av 
patentinformation (Hall, Oppenheim & Sheen 1999 s. 337). Den andra delstudien, 
Barriers to the use of patent information in UK small and medium-sized enterprises. 
Part 2 (1): Results of in-depth interviews undersökte mer djupgående de områden som 
visat sig intressanta i den första delstudien (Hall, Oppenheim & Sheen 2000, s. 87).  

Områden som berördes i studierna var huruvida SME någon gång ansökt om patent och 
i så fall hur många patent de ansökt om de senaste åren samt hur ofta de söker 
patentinformation. Vidare undersöktes orsakerna till varför SME använder eller inte 
använder patentinformation, samt vilka metoder som används i de fall de utför 
patentinformationssökningar. Forskarna fann ett starkt samband mellan användning av 
patentinformation och SMEs engagemang i patentskydd. Enligt studierna är det nästan 
15 gånger troligare att ett SME som ansökt om patentskydd utför en 
patentinformationssökning, än att ett SME som inte ansökt om patentskydd utför en. 
Den vanligaste orsaken att använda sig utav patentinformation var för att kontrollera om 
en uppfinning är patenterbar. En annan mycket vanlig orsak var för att kontrollera så att 
en produkt inte inkräktar på redan existerande patent. Det var även vanligt att använda 
sig utav patentinformation för att kontrollera konkurrenter. Den mest förekommande 
orsaken till att inte använda eller söka patentinformation var att patentinformationen 
inte ansågs vara användbar för SME. Detta gäller oavsett om SME ansökt om 
patentskydd eller inte. För SME som använder sig utav patentskydd är kostnadsfrågan 
den vanligaste orsaken till att inte söka patentinformation. En annan vanlig orsak till att 
inte använda sig utav eller söka efter patentinformation var att den ansågs vara en 
långsam informationskälla (Oppenheim 2000; Hall, Oppenheim & Sheen 2000, s. 87).  

Vanliga metoder och källor till patentinformation för SME var att använda sig utav 
patentbyråer, söka på webben och använda bibliotek med patentinformationsresurser. 
Det var inte speciellt vanligt att SME betalade en informationsspecialist eller använde 
sig utav någon organisation för att få tillgång till patentinformation (Hall, Oppenheim & 
Sheen 1999, s. 340). 

Oppenheim har genomfört ytterligare en studie i större skala, Dismantling the Barriers: 
A pan-European survey on the use of patents and patent information by Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs), där han intervjuar 974 SME i Storbritannien, 
Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Sverige och Finland om deras 
attityder till patent. Studien visar att väldigt få SME använder patentsystemet på det för 
dem mest fördelaktiga sättet. Det visade sig att endast 30 % av alla de intervjuade 
företagen någon gång hade ansökt om patent. Den största anledningen till detta var att 
företagen inte ansåg att patent var relevant för dem. Endast 29,6 % av de undersökta 
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företagen söker patentinformation. Liksom i Hall, Oppenheim och Sheens studie visade 
det sig att de SME som använder sig utav patentskydd också troligare söker 
patentinformation. Största anledningen till att söka patentinformation var för att 
kontrollera redan existerande patent, därefter följde möjligheten att få teknisk eller 
kommersiell information. Det visade sig att endast 52 av de intervjuade företagen 
faktiskt sökte patentinformation. Väldigt få SME sökte dock den informationen själva. 
De allra flesta överlämnade sökandet till patentbyråer. När de blev tillfrågade om de 
trodde att någonting skulle kunna påverka dem att söka patentinformation själva svarade 
de flest ja och menade att billigare, mer lättillgängliga och användarvänliga söktjänster 
hade kunnat öka deras användande av patentinformation (Thomson Reuters 2000).  

En liknande studie på området har gjorts av Enno Masurel, verksam vid Business 
Administration of the Economic and Social Institute vid Free University och Vrije 
Universitet i Amsterdam. Han undersöker i sin studie Use of Patent Information: 
Empirical Evidence from Innovative SMEs hur innovativa SME använder sig utav och 
söker patentinformation och även de vanligaste orsakerna till att inte använda 
patentinformation. Intervjuer genomfördes med 15 direktörer för SME från olika typer 
av branscher i Holland. Studien visade att de vanligaste orsakerna till att använda 
patentinformation var för att kartlägga konkurrenters marknadsaktiviteter och för att 
undersöka om idéer och produkter tidigare patenterats. En annan vanlig orsak var för att 
lösa problem eller inspireras (Masurel 2005, s. 7, 10).  

Det vanligaste sättet att söka patentinformation på var via webben. Därefter följde 
anlitande av patentbyråer. Det visade sig att över hälften av de SME som undersökts 
inte använde sig utav patentinformation över huvudtaget. Den vanligaste orsaken till att 
SME inte använde sig utav patentinformation var att det anses kostsamt. Andra orsaker 
var att de inte vet hur de ska gå tillväga i sökandet efter patentinformation eller att de 
inte har tid att söka efter patentinformation. Det visade sig även finnas ett samband 
mellan användning av patentinformation och utbildningsgrad. De direktörer som kom 
från SME som använde sig utav patentinformation hade högre utbildning än de som inte 
använde sig utav den. Även företagets storlek hade betydelsen för användningen av 
patentinformation. De SME som använder sig utav patentinformation är större och har 
betydligt fler anställda än de SME som inte använder sig utav den (Masurel 2005, s. 11-
12). 

6.2 Nationella studier 

På det nationella området har det inte bedrivits några undersökningar som specifikt 
fokuserar på patentinformation och användningen utav den. Däremot förekommer det 
ett flertal studier, som behandlar patent och ekonomisk tillväxt. Dessa undersökningar 
behandlar dock inga samband mellan SMEs ekonomiska tillväxt och själva 
informationen kring patent, utan diskuterar patent mer ur en kostnadssynvinkel. 
Regeringen vill i den senaste SOU 2006:80 se om det finns samband mellan företags 
ekonomi och deras utveckling av patent. Detta beroende på att det under flertalet år i 
Sverige varit en nedgång i antalet ansökta patent och man ville från regeringens sida 
analysera vilka orsaker som kunde finnas till detta. Utredarens uppdrag var att lämna 
förslag som kunde skapa förståelse och insikt hos främst de små företagen om både 
deras ekonomiska vinster och kostnader med patentering, samt hur de kan stimuleras till 
att i ökad utsträckning patentera sina innovationer. 
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Den mest omfattande studien som genomförts med fokus på patent och tillväxt var i 
början på 1990-talet av PRV (Patent- och registreringsverket) och IVA ( Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien). Denna studie pekade bland annat på vad man kallade 
”den svenska tillväxtparadoxen”. Vilket betydde att Sverige då hade en stark 
forskningsutveckling, men en svag tillväxt och att det samtidigt var en mycket svag 
utveckling av svenska patent om man jämförde med andra delar av världen. Sedan dess 
har flertalet mindre studier presenterats, däribland Eva Jarnvalls och Therese Kreuers, 
för Svenskt Näringsliv. Båda arbetar med företagsjuridik och immaterialrätt inom 
organisationen (Regeringskansliet; Granstrand 2006, s. 7; Svenskt Näringsliv).  

År 2005 genomförde Svenskt Näringsliv studien Innovationsskydd för mindre SME – 
fungerar det? Studien baseras på sammanlagt cirka 500 enkätsvar från SME som alla är 
medlemmar i Svenskt Näringsliv och som valdes ut slumpvis från organisationens 
register. Ytterligare ett 15-tal separata intervjuer med rådgivare, såsom patentbyråer 
genomfördes. Även medlemmar i SUF medverkade och av dessa svarade 31 stycken. 
Studien genomfördes för att sätta fokus på de mindre företagens behov och synpunkter 
kring skyddet av innovationer och för att kunna genomföra förbättringar på området. 
Studien riktade sig både till SME, men också till personer som arbetade med rådgivning 
till SME. Den innefattade två enkätundersökningar med kompletterande djupintervjuer, 
och syftet var att undersöka hur SME upplever och utnyttjar immaterialrättsliga 
skyddssystem, kostnaden för patent, att häva rättigheter och skillnader när det gäller 
SMEs motsatta intressen på patentområdet. Jarnvall och Kreuer, som genomförde 
studien, menar att det är viktigt att åskådliggöra SMEs situation i Sverige på 
patentområdet och menar vidare att problemen snarare ligger på själva patentsystemet 
och därför måste detta vara det första som bör åtgärdas. Det handlar bland annat om för 
höga kostnader för att genomföra patentansökningsprocessen, till exempel fann 7 av 10 
undersökta SME som någon gång ansökt om patent att kostnaderna var alldeles för 
höga. 8 av 10 SME menade att skyddet för patentet var för dåligt och innebar för dåligt 
produktskydd. Jarnvall och Kreuer fann stora brister i patentrådgivningen och problem 
för SME att finna bra rådgivare som har rätt kompetens. Knappt hälften av företagen 
visade sig nöjda med sin patentrådgivare. Här uppges det största problemet vara från 
både innovatörer och rådgivare att det är svårt att få överblick över patentinformationen. 
Däremot ansåg vare sig SME eller rådgivare att det var svårt att finna själva 
informationen, utan det var mängden information som var svårhanterbar. Det anses 
också vara för dålig kompetens hos tull, polis och åklagare och att patentintrång inte ger 
kännbara straff och att dessa mål borde ges högre prioritet inom rättsväsendet. Enligt 
undersökningen är det dessa brister som bidrar till att näringslivet förlorar många 
tillväxtföretag (Jarnvall & Kreuer 2005, s. 1-2, 6-8; Svenskt Näringsliv 2005). 
 
Svenskt Näringsliv menar att inom den globala ekonomin är det mycket viktigt med 
produktförnyelse och innovationer. Detta för att öka SMEs konkurrenskraft eftersom 
inom den globala ekonomin måste även mindre SME skaffa patent på andra marknader 
än Sverige. Företagarna måste ansöka om patent i de länder de vill verka. Dessvärre har 
det visat sig under se senaste åren att antalet patentsökningar från svenska SME stadigt 
minskat (Svenskt Näringsliv 2006).  

Ytterligare slutsatser som kan dras utifrån studien är bland annat att immaterialrättsligt 
skydd är speciellt viktigt för mindre SME, men att det av olika anledningar, såsom 
bristande kompetens hos åklagare och domstolar, kan vara svårt för dem att försvara 
SMEs rättigheter om produkten skulle bli ett fall för domstolsförhandling. Vidare anser 
många SME att den hjälp de får av sina patentrådgivare inte alltid är tillräcklig för att 
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företaget ska kunna fatta affärsmässiga beslut. De upplever att patentbyråerna istället 
gärna vill sälja befintliga patent som de redan handhar (Nelderup 2007, s. 21-22).  

En annan nyligen genomförd utredning i Sverige är Patent och innovationer för tillväxt 
och välfärd, SOU 2006:80 från Näringsdepartementet. Utredningen fokuserar på hur 
viktigt patentskyddet är för företagande och tillväxt och analyserar nedgången av 
patentfrekvensen i Sverige och de troliga orsakerna till denna. Den omfattar en analys 
av hur svenska SME hanterar patentering som konkurrensmedel i jämförelse med andra 
europeiska länder, samt hur detta fördelar sig på SME av olika storlek. Studien 
innehåller också en nordisk jämförelse och fokuserar både på problemen på den 
nordiska marknaden, men också på dess möjligheter (Regeringskansliet).  

Utredaren Ove Granstrand (SOU 2006:80) professor i industriell organisation och 
ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola menar att kunskapsläget om patenteringens 
roll för företags tillväxt och utveckling i allmänhet är svag. Detta hör samman med ett 
tidigare svagt patentsystem och ett svagt intresse från andra yrkesgrupper som skulle 
kunna ha intresse för området, såsom till exempel ekonomer. Traditionellt hanteras 
patentering och informationen kring detta av jurister och ingenjörer. Olika utländska 
och svenska studier har dock visat på vissa positiva om än svaga samband med SME, 
speciellt inom kemi och läkemedel, som ändå patenterar i stor utsträckning trots 
osäkerhet om patentens företagsekonomiska betydelse. Att tillväxt genererar patent 
påvisas klart, men det finns branschvariationer. Däremot det omvända sambandet att 
patent bidrar till ökad tillväxt är mera svagt och otydligt, enligt utredningen 
(Regeringskansliet). 

En slutsats i utredningen är också att det finns ett strukturellt problem i form av SMEs 
låga innovationsandel, i förhållande till större företag och att tillväxten hos de stora 
företagen generellt sett inte verkar ha något direkt samband med patentering. Tittar man 
däremot på gruppen snabbväxande små teknikföretag, så finns det en tydlig länk mellan 
patentering och tillväxt. Däremot inser SME att de har lågt patentkunnande och skulle 
vilja öka detta för att kunna påverka sin situation genom att få tillgång till mer 
riskkapital (Nelderup 2007, s. 21-22). 
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7. Metod 
I detta kapitel presenterar och förklarar vi vårt val av metod – en kvantitativ enkätstudie. 
Vi går även igenom metodens fördelar och nackdelar, urval av respondenter, hur 
enkäten utformandes samt genomförande av förstudier och undersökning. Sist i kapitlet 
förklaras hur analysen av materialet genomförts. Reflektion kring vald metod förs i 
kapitel 10.4.1. 

7.1 Val av metod, dess för- och nackdelar 

Vi har genomfört en kvantitativ enkätstudie där vi undersökte hur SMEs användning av 
patentinformation såg ut och vilka de bakomliggande orsakerna var till att SME 
använde eller inte använde sig utav patentinformation. Vår undersökning riktade sig till 
de små- och medelstora företag som var medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen – 
SUF, 2008, vilka vid undersökningstillfället var 302 till antalet. Vi valde en kvantitativ 
metod för att vi var intresserade av att studera undersökningsmaterialet på bredden 
istället för på djupet. Detta för att ha möjligheten att fokusera på vissa faktorer och 
studera dem i förhållande till andra. Mogens Kjaer Jensen, menar att en väl genomförd 
kvantitativ datainsamling har stor tillförlitlighet genom standardiseringen och 
möjligheten att genomföra en pilotstudie. Det betyder att när en pilotstudie genomförs 
finns möjligheten att pröva tillförlitligheten och utifrån den välja den mest tillförlitliga 
datainsamlingstekniken (1995, s. 63-64).  

Viktigt i sammanhanget är också validiteten, som har att göra med 
undersökningskvaliteten och huruvida de resultat undersökningen ger är korrekta. 
Validitet handlar om i hur stor utsträckning den metod man har valt mäter det man avser 
att mäta. När man samlar in kvantitativ information gör man en mätning. När det gäller 
enkäten har validiteten alltså att göra med enkätfrågornas förmåga att mäta det de ska 
mäta. Frågor som ställs på fel sätt eller om frågorna besvarats av fel personer gör att 
validiteten blir lidande. Det gäller därför att noga granska enkätfrågorna, testa dem och 
höra hur andra uppfattar dem, samt att vara noga med vem som besvarar enkäten 
(Ejlertsson 2005, s. 99). Detta problem löste vi genom att genomföra förstudier, dels för 
att testa frågorna, men också för att testa våra valda teorimodeller. Frågorna testades för 
att se vilka frågor som möjligtvis kunde missuppfattas och för att sedan omformulera 
dessa så att de skulle bli mer lättförståeliga. Eftersom frågeformuleringarna i enkäten är 
standardiserade blir resultaten lättolkade, vilket är en stor fördel när det gäller analysen 
av materialet.  

Liksom med alla metoder finns det både för- och nackdelar med enkäten som 
undersökningsmetod. En stor fördel med enkätundersökningar är att de kan göras på ett 
stort urval och även inom ett stort geografiskt område. Det hade varit omöjligt för oss, 
både tidsmässigt och rent geografiskt att genomföra intervjuer med alla 
företagsmedlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen. Genom att vi använde oss utav en 
elektronisk enkät suddades alla geografiska begränsningar ut. Dessutom kunde vi 
kontakta ett stort antal respondenter utan ekonomisk kostnad. 

En annan fördel med enkäten är att respondenten i lugn och ro kan begrunda frågorna 
och fundera på svarsalternativen, till skillnad från i en intervjusituation där 
respondenten behöver ge svar relativt fort. Vid en enkätundersökning finns inte heller 
risken att respondenten påverkas av intervjuaren eller dennes sätt att ställa frågor. 
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Ytterligare en fördel med enkäten är att respondenten kan få vara konfidentiell. Detta 
kan ha positiva effekter på de svar som avges i enkäten (Ejlertsson 2005, s. 12-13).  

En nackdel med enkäter till skillnad från exempelvis intervjuer, är att 
enkätundersökningar ofta har ett stort bortfall, både gällande personers möjlighet att 
delta i undersökningen, men även gällande bortfall på enstaka frågor i enkäten bland 
deltagarna i undersökningen. Ett stort bortfall har också betydelse för validiteten. Ett 
högt bortfall förstör möjligheterna att generalisera undersökningsresultaten. Bortfallet 
av personer som inte deltagit i undersökningen försökte vi minska genom att skicka ut 
påminnelser. Två påminnelser brukar betraktas som det optimala antalet för enkäter som 
distribueras via brev och e-post. Vid andra påminnelsen har man fortfarande möjlighet 
till att öka antalet deltagare. Att skicka ut mer än två påminnelser och fortsätta bearbeta 
personer kan dock ifrågasättas ur etisk synpunkt och dessutom brukar effekten att få fler 
att deltaga vara väldigt liten. En annan nackdel med enkäten som undersökningsmetod 
är att respondenten inte har möjligheten att ställa frågor om det är någon fråga i enkäten 
som är svår att förstå. Svar som grundar sig på missuppfattningar kan då inte korrigeras. 
Ytterligare svagheter med enkäter och kvantitativa undersökningar är att man inte kan 
fördjupa sig på samma sätt som med en kvalitativ metod (Ejlertsson 2005, s. 12-13, 26, 
100). 

En kvantitativ studie och dess analys måste alltid ta hänsyn till och bedömas utifrån en 
given tidpunkt och eventuell förändring över tid. Den är ett hjälpmedel till att 
strukturera datainsamling. Som forskare gäller det att finna struktur i det undersökta 
materialet, men också finna mönster, likheter och olikheter med andra jämförbara 
insamlingar av data. Att använda statistiska metoder bör ses som ett hjälpmedel att 
utforska data och vara ett redskap för den tilltänkta analysen (Eggeby & Söderberg 
1999, s. 20-21).  

7.2 Urval av respondenter 

Från början upplevde vi att det var svårt att få tag på respondenter. De företag eller 
organisationer vi kontaktade var oftast inte intresserade, mycket beroende på tidsbrist 
eller att de inte upplevde behov av att fördjupa sig i patentfrågor. De mindre företagen 
vi sökte för undersökningen - de som går under benämningen SME - upplevde vi att det 
var svårt att få kontakt med. Detta då det oftast visade sig att personerna hade mer än en 
befattning inom företaget och tidsbristen därför var mycket stor. 

Vi sökte information om företagande och SME på webben och fick på det sättet kontakt 
med SUF - Svenska Uppfinnareföreningen. Informationsansvarig på SUF, Malin Mohr, 
blev mycket intresserad av vår undersökning som hon menade kunde gagna SUF:s 
medlemmar. Föreningen består av både privatpersoner och företag, har cirka 40 
lokalföreningar spridda över Sverige och antalet företagsmedlemmar uppgår till drygt 
300 stycken. Dessa företagsmedlemmar blev vår utgångspunkt och vårt urval av 
respondenter.  

SME är inte någon homogen grupp - de förekommer i olika storlekar, har olika 
strukturer och är verksamma inom vitt skilda branscher. Vi är medvetna om att det både 
tillkommer och försvinner SME kontinuerligt och att det därför är svårt att veta exakt 
hur många företag som faller under detta begrepp i Sverige. Vårt urval med enbart SME 
som är medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen är inte representativt för alla SME i 
Sverige. De som tillhör föreningen har troligen ett större intresse för uppfinningar och 
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patent än genomsnittet. För ämnesområdet användning av patentinformation var det 
dock av relevans att företagen som deltog i undersökningen hade ett visst intresse för 
produktutveckling och uppfinningar. Genom att göra ett urval genom Svenska 
Uppfinnareföreningen kunde vi försäkra oss om att alla SME som deltog i 
undersökningen åtminstone hade någon sorts anknytning och intresse för området 
innovationer och uppfinningar och att patentinformation därför var av viss relevans. 
Urvalet är representativt för hur SUF:s företagsmedlemmar använder patentinformation. 
Vi anser det vara av vikt att genomföra undersökningen på detta urval på grund av att 
SUF har ett stort intresse av att få en bild av hur deras medlemmar använder 
patentinformation och för att samtliga företag i urvalsgruppen faller under begreppet 
SME. Företagen i urvalsgruppen är verksamma inom vitt skilda branscher och är 
spridda över hela Sverige vilket ger både en mångfald gällande branschtillhörighet såväl 
som geografisk spridning.  

7.3 Utformande av enkät och förstudier 

Gällande utformandet av enkäten har vi delvis utgått ifrån Göran Ejlertssons metodbok 
Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik från 2005. Där har vi framförallt tagit 
fasta på tankarna kring frågekonstruktion och möjlighet att tolka svaren. Vi har också 
utgått från en rapport Patent Information usage in British small and mediumsized 
enterprises från 2000 av Charles Oppenheim. I den presenterar han olika 
frågeställningar som han själv eller tillsammans med andra forskare arbetat med i 
genomförda studier av SME. I analysen appliceras vår enkätstudie på Hall, Oppenheim 
och Sheens teoretiska användarmodeller, och vi har därför valt att i enkäten ha liknande 
frågeställningar som de använt sig utav. 

Enkäten består av två delar. Den första delen har öppna frågor som berör det egna 
företaget, dess verksamhet och förhållandet till patent. Frågorna är nio till antalet och 
besvaras med egna formuleringar i löpande text. Vi valde att ha öppna frågor i denna del 
för att vi hoppades på att få mer utförliga svar. Den andra delen av enkäten består av 
fyra frågor och tar upp frågeställningar kring hur SME konkret använder eller inte 
använder sig utav patentinformation. Dessa frågor har olika svarsalternativ som 
besvaras genom att strykas under eller markeras. Respondenterna har möjlighet att välja 
ett eller flera svarsalternativ. Anledningen till att vi valde att ha standardiserade frågor i 
andra delen av enkäten var att vi ville underlätta  inplaceringen av företagen i de 
teoretiska modellerna. 

Under våren och sommaren 2008 genomförde vi även två mindre förstudier. Detta för 
att upptäcka eventuella brister i enkäten och för att se om en enkätstudie var en 
passande metod för undersökningen. I den första förstudien sändes enkäten till ett par 
SME, som inte var medlemmar i SUF, enbart för att testa frågorna och för att se om 
någonting var oklart i enkäten. Efter att företagen hade svarat på enkäten, bad vi dem 
komma med synpunkter kring frågorna. Vi fick göra vissa justeringar av några utav 
dem. Under sommaren sände vi ut den justerade enkäten och genomförde ytterligare en 
liten förstudie, även den på företag som inte är medlemmar i SUF, för att se om det 
fungerade att distribuera enkäten via e-post och för att få möjligheten att pröva den i ett 
något större sammanhang, innan vi skickade ut den för den slutliga studien hos 
företagsmedlemmarna inom SUF. Materialet från förstudien applicerades också på Hall, 
Oppenheim och Sheens användarmodeller, för att se hur dessa modeller kunde användas 
vid en analys. 
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Åtta SME i Göteborgsområdet valdes ut till förstudien, med utgångspunkten att 
representera olika typer av SME som kan tänkas använda patentinformation. De SME 
som valdes ut är verksamma inom skilda arbetsområden, såsom datateknik, 
verkstadsteknik och läkemedelsindustri. Anledningen till antalet utvalda var att få ett 
rimligt omfång på materialet. SME i förstudien har alla mellan 2-150 anställda. 

Till en början kontaktades de åtta utvalda SME via e-post. Sju stycken ställde sig 
positiva till enkätstudien, och svarade också detta via e-post. Ett SME svarade inte alls. 
Till de sju SME sändes enkät med följebrev ut, också detta via e-post. När slutdatum för 
enkäten inföll hade fem stycken SME svarat. Av dessa SME var två större med 140-150 
anställda, medan de övriga 3 var mycket små SME, med under 10 anställda. Två av de 
sju tillfrågade SME svarade inte alls. Vid uppföljning visade det sig att berörda personer 
hade hunnit gå på semester.  

Då antalet SME i denna förstudie inte var så många, endast 5 stycken, är det svårt att 
dra några större slutsatser kring resultatet utav förstudien, vilket inte heller var syftet. 
Dock visade det sig i enkätsvaren, att de undersökta SME hade gemensamma 
erfarenheter och åsikter om patentinformation, vilket var intressant. Det framkom 
genom förstudien att enkäten fungerade väl att distribuera via e-post och 
kommunikationen med företagen var tillfredsställande. Materialet fungerade även väl att 
applicera på de teoretiska användarmodellerna.  

7.4 Genomförande av undersökning 

Enkäten samt dess följebrev har legat som en länk på Svenska Uppfinnareföreningens 
hemsida under september månad 2008. Vår kontakt på SUF, informationsansvariga 
Malin Mohr, skickade ut e-post till alla 302 små- och medelstora företagsmedlemmar 
till den adress de har registrerat hos SUF och presenterade undersökningen, upplyste om 
att enkäten låg på hemsidan och bad dem att deltaga (se kapitel 10.4.1). På så sätt blev 
dessa företagsmedlemmar medvetna om undersökningen och inte enbart de som aktivt 
besökte SUF:s hemsida. Hur hemsidan såg ut vid tidpunkten för enkätens publicering 
syns i figur 2. Enkäten och följebrevet (se bilaga 1), e-posten från SUF till 
företagsmedlemmarna (se bilaga 2) samt påminnelsebrev (se bilaga 3) är placerade sist i 
uppsatsen. 

Företagen skickade enkätsvaren med e-post direkt till oss (se kapitel 10.4.1). När 
enkäten varit utlagd på hemsidan i två veckor hade vi fått in nio svar. En påminnelse 
skickades via Malin Mohr ut med e-post till företagsmedlemmarna om att deltaga i 
undersökningen. Deltagandet ökade efter detta och vi hade efter en vecka fått in 
ytterligare 11 svar. Efter detta skickades en sista påminnelse ut och deltagandet ökade 
återigen och vi fick in ytterligare 26 svar. Totalt fick vi in 46 enkätsvar. Av dessa kunde 
slutligen 33 stycken användas i undersökningen. Svarsfrekvensen blev därmed 10,9 %.  
Orsaker till att 13 av de inkomna enkäterna inte kunde användas var att några SME sänt 
in samma enkät två gånger, vissa hade sänt in en tom enkät, tillfrågad person har varit 
ledig och svarat med e-post med autosvar samt att vissa SME inte lyckats fylla i enkäten 
på grund av tekniksvårigheter. Bland de företag som sänt in dubbla enkäter, visade det 
sig att enkäterna var identiska och vi använde oss då utav den först insända enkäten. De 
tekniksvårigheter som vissa av respondenterna hade problem med var att de av okänd 
anledning inte lyckades öppna det worddokument som innehöll enkäten.  



 
Figur 2. Svenska Uppfinnareföreningens hemsida 1 september 

7.5 Genomförande av analys 

Analysen av materialet har gjorts med utgångspunkt i Matthew Hall, Charles 
Oppenheim och Margaret Sheens teoretiska användarmodeller och genom paralleller till 
Michael Bucklands teorier kring barriärer och becoming informed (se kapitel 8).  

Vid analysen av hur SME i vår undersökning använder patentinformation utgick vi ifrån 
respondenternas svar på enkätfrågorna kring SMEs upplevda behov av att arbeta med 
patentfrågor. Vi tog även hänsyn till de orsaker de angett till att använda 
patentinformation och orsaker till att inte använda den. När vi analyserade vilken typ av 
användare som dessa SME tillhörde utgick vi ifrån vad de svarat på frågorna kring hur 
ofta de nyttjar patentinformation, deras upplevda behov av att arbeta med patentfrågor, 
orsaker till att använda patentinformation, orsaker till att inte använda 
patentinformation, om de har någon person eller avdelning som ansvarar för 
patentfrågor, om de någon gång ansökt om patentskydd, om de någon gång anlitat sig 
utav patentrådgivare och vilka metoder och källor de använder för att få 
patentinformation. Utifrån en tolkning av enkätsvaren placerades alla företag i 
undersökningen in i någon av de grupper som ingår i Hall, Oppenheim och Sheens 
modell A, del 1 och i någon av de undergrupper som ingår i modell A, del 2 (se kapitel 
8.1). 

Trots att undersökningen vände sig till en grupp små- och medelstora företag som bör 
anses som medvetna när det gäller patentinformation, så valde vi ändå att genomföra 
analysen utifrån modell A grupp 1 och 2 och placera in dem i respektive grupper och 
undergrupper. Detta för att få en så övergripande bild som möjligt av hur företagen såg 

 27



 28

på sin egen förmåga att nå patentinformation. Vi ville även få det bekräftat om alla 
verkligen var medvetna företag eller inte. Detta var någonting som vi innan studiens 
genomförande inte kunde vara säkra på eller ta för givet. 

Vid analysen av vilka barriärer SME i vår undersökning har till patentinformation 
utgick vi ifrån vad de svarat på frågorna kring hur deras behov av att arbeta med 
patentfrågor ser ut, orsaker till att inte använda patentinformation och vad de angett som 
möjliga sätt att öka användningen av patentinformation. Ett företag kan ha flera olika 
barriärer och utifrån en tolkning av enkätsvaren har alla företag i undersökningen 
placerats in under en eller flera av de barriärer de har enligt Hall, Oppenheim och 
Sheens modell B (se kapitel 8.2). Fördjupningar av dessa barriärer har även gjorts med 
hjälp av kopplingar till Michael Bucklands teorier kring barriärer och becoming 
informed. 



 29

8. Teoretiska modeller 
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska ram som är av betydelse för vår 
undersökning. Vi har valt att använda oss utav teoretiska modeller som visar på hur 
användning av patentinformation och barriärer till användning av patentinformation kan 
se ut. Modellerna är utarbetade av Matthew Hall, Charles Oppenheim och Margaret 
Sheen. I vår undersökning kommer vi att gruppera in SME i dessa modeller med dess 
underkategorier. Dessutom drar vi paralleller till Michael Bucklands syn på barriärer för 
användare och teorier kring becoming informed. 

8.1 Modell A - Användning av patentinformation 

Forskarna Hall, Oppenheim och Sheen menar att SMEs användning och ickeanvändning 
av patentinformation kan se ut på olika sätt beroende på vilket förhållande SME har till 
denna typ av information. De menar därför att det är missvisande att se på SME som en 
homogen grupp inom kontexten gällande användning av patentinformation och har delat 
in SME i olika grupper utifrån deras förhållande till patentinformation. Forskarlaget har 
utvecklat en modell för att belysa hur SME nyttjar patentinformation ur ett 
användarperspektiv. Modellen är indelad i tre grupper och de använder sig av termerna 
irrelevanta (irrelevant), unaware (omedvetna) och aware (medvetna). Denna modell 
strukturerar upp hur medvetna SME är om patentinformation. 

• Irrelevanta. För SME som tillhör den här gruppen finns det ingen 
patentinformation som är relevant eller av intresse. Detta kan antingen bero på 
att det inte existerar någon patentinformation som är relevant eller så beror det 
på att företagets idéer och uppfinningar inte är patenterbara och att 
patentinformation därför blir irrelevant.  

• Omedvetna. Till den här gruppen hör de SME som inte har någon erfarenhet av 
patentinformation, men som faktiskt skulle kunna ha nytta utav sådan.  

• Medvetna. Hit hör de SME som på något sätt är medvetna om eller har 
erfarenhet av användning av patentinformation.  

Den sistnämnda gruppen, medvetna, kan i sin tur delas in i sex undergrupper utifrån hur 
medvetna SME använder eller inte använder patentinformation. Hall, Oppenheim och 
Sheen använder sig av termerna avoiders (undvikare), offloaders (överlåtare), defenders 
(försvarare), learners (interagerare), checkers (kontrollerare) och professionals 
(professionella). 

1. Undvikare. Till denna grupp hör SME som är medvetna om patentinformation, 
men som har dåliga erfarenheter eller är missnöjda med användning av 
patentinformation och därför medvetet undviker att använda sig utav den. 
Exempelvis kan de ha försökt använda sig utav patentinformation, men anser att 
det inte är tillräckligt givande för företaget. De har ofta även en fientlig 
inställning till patentskydd som system över huvudtaget, ofta på grund av dåliga 
erfarenheter av systemet. Det kan även vara så att individer inom företagen inte 
vill veta vad som redan finns patenterat, då de är rädda att störa företagets 
uppfinningsprocess med information om vad som redan finns och de undviker 
därför användning av patentinformation av personliga skäl.  
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2. Överlåtare. Detta är SME som är delvis medvetna om patentinformationens 
betydelse, men genom att de överlåter sökandet efter patentinformation på 
patentbyråer eller externa informationsmäklare finns risken att de inte får 
tillgång till alla de fördelar som användning av patentinformation kan innebära, 
som om de hade sökt och använt sig utav den själva. Överlåtare blir ofta 
missnöjda och övergår till att vara undvikare. 

3. Försvarare. Hit hör SME som använder patentinformation i defensiva syften 
exempelvis för att kontrollera intrång på egna patenträttigheter och bevaka 
konkurrenter. 

4. Interagerare. Detta är SME som använder patentinformation på ett sådant sätt att 
det innebär verkliga fördelar för företaget. De utvecklar sin verksamhet utifrån 
sin interaktion med patentinformationen. 

5. Kontrollerare. Hit hör SME som kontrollerar patentinformation som de 
uppmärksammats om av andra. Kontrollerare utvecklas ofta till att bli 
interagerare. 

6. Professionella. Hall, Oppenheim och Sheen menar att väldigt få SME tillhör 
denna kategori, vilken innebär att SME använder patentinformation på ett 
systematiskt och strategiskt sätt. Sökandet och användandet av 
patentinformation är i de här SME en naturlig och självklar del av verksamheten 
(Hall, Oppenheim & Sheen 2000, s. 96-98). 

8.2 Modell B - Barriärer till patentinformation 

I sin andra användarmodell för nyttjande av patentinformation talar Hall, Oppenheim 
och Sheen om fyra barriärer till patentinformation som kan finnas hos SME och som 
hindrar dem från användning. Hall, Oppenheim och Sheen menar att dessa barriärer bör 
medvetandegöras för att kunna utveckla och utvidga SMEs kunskap på området. De 
använder sig av termerna resource barrier (resursbarriär), relevance barrier 
(relevansbarriär), access barrier (tillgångsbarriär) och awareness barrier 
(medvetenhetsbarriär).  

• Resursbarriär. Denna barriär innebär att företagen vill söka och använda mer 
patentinformation, men inte har resurserna till det eller möjligheterna att öka sin 
användning. Med resurser menas här tid och/eller pengar. Framförallt tid är en 
faktor som SME ofta får kämpa emot eftersom de har lite personal och fokus 
riktas mot SMEs fortlöpande verksamhet (Hall, Oppenheim & Sheen 1999, s. 
347; Hall, Oppenheim & Sheen 2000, s. 95).  

• Relevansbarriär. Denna typ av barriär innebär att SME anser att de inte har 
någon användning eller nytta av patentinformation och därför inte använder sig 
utav den. Men det kan också vara så att företagen anser att de redan använder all 
den patentinformation som är av relevans för dem och att de därför inte har 
någon anledning att använda mer patentinformation.  

• Tillgångsbarriär. SME upplever att de har problem att hitta och få tillgång till 
patentinformation. Det kan exempelvis handla om problem med att förstå 
patentinformationen på grund av språkbarriärer eller svårigheter att förstå 
tekniska dokument.  
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• Medvetenhetsbarriär. SME är inte medvetna om att det finns patentinformation, 
som de skulle kunna ha nytta utav (Hall, Oppenheim & Sheen 1999, s. 347-349).  

8.3 Bucklands barriärer 

Från Hall, Oppenheim och Sheens barriärgrupperingar går det att dra paralleller till 
Michael Bucklands syn på barriärer för användare och teorier kring becoming informed. 
Dessa barriärer skiljer sig från Hall, Oppenheim och Sheens barriärer genom att vara på 
individnivå istället för på organisationsnivå. Det går dock att dra tydliga kopplingar 
mellan dessa modeller. Företag är uppbyggda utav människor och består av människor. 
Bucklands barriärer ligger på ett mer basalt fysiologiskt plan och kan därmed ses som 
en fördjupning och grundläggande förklaring till de barriärer som Hall, Oppenheim och 
Sheen talar om. Enligt Buckland är processen att motta information en rent fysisk 
process där människan tar emot signaler och med hjälp av individuell lämplig kunskap 
och kognitiva färdigheter kan inkorporera informationen till sin egen kunskap. Det är 
alltså processen om vad individen lyckas uppfatta av den information som han eller hon 
får, som är i fokus (Buckland 1999).  

Buckland diskuterar in sin bok Information and information systems informations-
processen och vad det är som upplevs som människors informationsbarriärer. Han 
menar att fysiskt få eller motta information inte är någon garanti för att mottagaren 
verkligen blir informerad. Det finns två basala kognitiva barriärer enligt Buckland som 
mottagaren bör vara medveten om för att kunna kontrollera sin informationsupptagning 
(Buckland 1991, s. 107; Buckland 1999).  

1. Perception av signaler (perception of signals) Den första barriären, menar 
Buckland, är på ett mycket grundläggande fysiologiskt plan. Det handlar om den 
rent fysiologiska perceptionen, det vill säga signalerna som utsänds till 
människan och där han eller hon förväntas kunna ta in informationen.  

2. Kognitiv tillgång (cognitive access). Den andra barriären finns i den kognitiva 
processen, det vill säga att bli informerad. Här handlar det om att personen 
måste kunna läsa och se texten, förstå texten, att texten är skriven på ett för 
individen begripligt språk och att innehållet i texten är förståeligt för läsaren, att 
terminologin komparerar med den person som läser. Personen bör ha tillräcklig 
skicklighet för att förstå eller åtminstone missförstå informationen. Både 
förståelse och missförstånd leder till en förändring när det gäller kunskapen, 
menar Buckland (Buckland 1991, s. 108, 113).  

Buckland nämner även en tredje dimension av att motta information och det är 
acceptans (acceptability), vilket betyder att personen är villig att acceptera information i 
tron att informationen är sann och att det här inte uppstår någon informationsförnekelse. 
Användaren bör också kunna föreställa sig, bestyrka och ha förtroende för 
informationen – att ha acceptans. Att uppleva informationen som icke sann eller att 
känna sig desinformerad associeras oftast med bekymmer och att det uppstår problem. I 
detta fall lägre förtroende för informationssystemet (Buckland 1991, s. 111, 113).  

Det finns även ett växande problem, menar Buckland, när det gäller insamlingen av 
information. Insamlingen kan ske mer eller mindre effektivt, men detta måste stå i 
förhållande till vad man väljer att söka för information. Det optimala målet med 
informationssökning måste vara att det blir informativt för individen, vilket i egentlig 
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mening betyder att det beror på individens egen förmåga. Framtida beslut tas då genom 
kriterier som individen får fram när han eller hon blir användare av informationen. 
Värdet av informationen som leder fram till ett visst beslut finns endast hos 
beslutsfattaren, och värderingarna kring informationen kan finnas djupt rotade i den 
egna individen och genom hans eller hennes referensramar (Buckland 1999). 

Förutom de barriärer som handlar om den första informationsfasen och det rent 
kognitiva planet, menar Buckland att det finns fyra olika sorters barriärer som har 
betydelse för om individen ska bli informerad eller inte. Dessa barriärer grundar sig på 
hur individen gör sin informationsinsamling och på att personen är intresserad av att bli 
informerad på ett eller annat sätt, samt att personen vill ta ett mer informationsbaserat 
beslut (Buckland 1999).  

1. Indikerande access, (indicative access). Här påpekas individens förmåga att 
identifiera informationen och förstå om informationen är värd att spara på. 
Denna barriär kan också kallas för intellektuell access.  

2. Fysisk access, (physical access). Här handlar det om att få den insamlade 
informationen i ordning så att den går att läsa, till exempel att få den eftersänd 
eller beställd från rätt organisation, land eller person.  

3. Språklig access, (linguistic access). En språklig barriär, där individen måste 
ställa sig frågan om hur han eller hon kan gå tillväga för att förstå informationen, 
även om den är på ett annat språk.  

4. Begreppsmässig access, (conceptual access). Detta är en barriär som är av 
avgörande betydelse för att kunna tillgodogöra sig information. Även om de tre 
första barriärfaserna är lösta, så återstår den direkta förståelsen av den 
information som individen samlat in. Denna barriär är mycket betydelsefull då 
informationen inte uppnår relevans för individen om förståelsen inte finns.  

De två första barriärerna, indikerande- och fysisk access, medför en direkt 
kommunikation med informationen. Det existerar inte någon intellektuell barriär mellan 
det mänskliga ögat och själva informationen. Däremot mellan de två sistnämnda 
barriärerna, språklig- och begreppsmässig access, är kommunikationen indirekt. Om 
dessa barriärproblem inte är lösta, så medför det att det inte finns någon grund för 
kommunikation. En individ kan knappast läsa något om han eller hon inte vet att den 
ska läsa (Buckland 1999).  
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9. Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av enkätundersökningen. Vi har valt att indela 
kapitlet i två delar enligt enkätens utformning för att tydliggöra att vi redovisar 
resultatet fråga för fråga, i den följd de förekommer i enkäten. I kapitel 9.1 redovisar vi 
resultatet på frågorna i enkätens första del (se bilaga 1). Dessa frågor var så kallade 
öppna frågor och besvarades skriftligen av respondenterna. Frågorna behandlade allmän 
information om företaget och dess förhållande till patent och patentinformation. I 
kapitel 9.2 redovisar vi resultatet på frågorna i enkätens andra del (se bilaga 1). Dessa 
frågor hade olika svarsalternativ och besvarades av respondenterna genom att stryka 
under ett eller flera alternativ. Frågorna behandlade hur och varför företaget använder 
eller inte använder patentinformation. 

Vi använder cirkeldiagram som illustration där det behövs för att få överblick över 
svarsresultaten eftersom denna diagramtyp är lämplig för att visa översikter och 
illustrera procentuell fördelning. Stapeldiagram har vi använt som illustration där det 
behövs för att kunna göra tydliga jämföranden eftersom det är en diagramtyp som 
lämpar sig bättre för jämförelser (Wallgren et.al. 1994, s. 24, 34). Tabeller använder vi 
för att visa samband mellan svarsresultat i enkätens olika frågor. 

9.1 Svarsresultat enkät del 1 

9.1.1 Befattning 

Enkätfrågan löd: Du som besvarar enkäten, vilken är din befattning och roll i företaget? 
(Se bilaga 1) 

Bland de SME som svarade på enkäten, totalt 33 stycken, besvarades 22 av enkäterna av 
företagsledningen. Med företagsledning menas VD, styrelseordförande, ägare, delägare 
eller företagsledare. Annan chefsbefattning var sex stycken av respondenterna och övrig 
personal som till exempel utvecklings- och ekonomiansvarig, konsult och 
teknikspecialist var fem stycken till antalet. 

Uttryckt i procent är det 66,7 % av respondenterna som är verksamma inom 
företagsledningen på SME. Annan chefsbefattning såsom affärsutvecklingschef, 
direktör eller enbart de som hade titeln chef var 18,2 % och övrig personal som 
utvecklings- och ekonomiansvarig, konsult och teknikspecialist består av 15,1 % av 
respondenterna (se figur 3). Majoriteten av respondenterna tillhörde med andra ord 
företagsledning eller hade chefsbefattning. 



 
 Figur 3. Befattning inom företaget  

9.1.2 Utbildning 

Enkätfrågan löd: Vilken typ av utbildning har du? (Se bilaga 1) 

Genomgående var utbildningsnivån hög hos respondenterna. 24 stycken av de 
respondenter som besvarade enkäten, alltså 72,8 %, har högskole- och/eller 
universitetsutbildning. Sex stycken respondenter, 18,2 % har gymnasie- eller 
yrkesskoleutbildning. Under rubriken gymnasium och yrkesskola ryms utbildningar 
inom till exempel restaurang, handel och verkstadsteknik. Övrig utbildning, som 
innefattar bland annat militärutbildning och kursverksamhet är det två respondenter som 
har, det vill säga 6 %. Folkskola är det endast en respondent som har angivit som 
utbildning, det vill säga 3 % (se figur 4). 

  
Figur 4. Utbildning hos respondenterna 
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9.1.3 Branschtillhörighet 

Enkätfrågan löd: Inom vilken bransch verkar företaget? (Se bilaga 1) 

Branschtillhörigheten hos de SME som deltog i undersökningen hade stor variation och 
spann över många olika fält. De branscher som hade flest representanter bland företagen 
var data/IT, bioteknik- och konsultbranschen. Dessa branscher var representerade av tre 
SME vardera. Därefter följde ett antal branscher vilka representerades av två SME 
vardera. Dessa var inom fastigheter, utvecklingsteknologi, hälsovård, 
produktutveckling, VVS, energi/miljö och verktyg. Övriga branscher representerades av 
ett SME vardera; bygg, tillverkningsindustri, pappersindustri, inredningsarkitektur, 
kommun, skog, djursjukvård, säkerhet, holdingbolag och förpackningsindustri.  

9.1.4 Antal anställda 

Enkätfrågan löd: Hur många anställda finns på företaget? (Se bilaga 1) 

Alla företag i undersökningen klassas som SME vilket innebär att de sysselsätter färre 
än 250 personer (se kapitel 2.1). Majoriteten av SME i undersökningen tillhör de riktigt 
små företagen och har färre än 10 anställda. 24 av 33 företag, 72,7 % tillhör denna 
kategori. Två av 33 företag som besvarade enkäten, 6,1 %, har mellan 11-20 anställda. 
Två av 33 företag, 6,1 %, har mellan 21-50 anställda. Likaså hamnar två av 33 företag, 
6,1 % i kategorin för de företag som har mellan 51-100 anställda. Tre av SME i 
undersökningen, 9 %, har 100 anställda eller fler (se figur 5).  

 
Figur 5. Antal anställda  

9.1.5 Upplevda behov av att arbeta med patentfrågor 

Enkätfrågan löd: Har företaget upplevt behov av att arbeta med patentfrågor? Beskriv 
era erfarenheter. (Se bilaga 1) 

Majoriteten av SME i undersökningen, 30 stycken har upplevt behov av att arbeta med 
patentfrågor. Flera av dessa företag gjorde det för att skydda sina investeringar. Ett 
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SME anger att det: ”Har patenterat 3 produktidéer varav en fortfarande är giltig i ett 20-
tal länder”. Det var även vanligt att SME upplevde behov att arbeta med patentfrågor 
för att omvärldsbevaka, ha möjlighet att kontrollera utvecklingen inom sin egen 
bransch, underhålla egna patent samt skydda sina egna investeringar. Ett företag anger 
exempelvis behov av att arbeta med patentinformation: ”För att skydda våra 
investeringar i inovationer” [sic!]. Behov av att använda patentinformation för att 
kontrollera konkurrenter är också vanligt, som ett företag som anger att det: ”... arbetar 
med underhåll av egna patent samt bevakning av kollegor (konkurrenter)”. Ett annat 
företag anger att de använder patent som ”en handelsvara för att blockera för 
konkurrenter”. Det är även vanligt att företagen upplever behov av att använda 
patentinformation för att försäkra sig om att de inte är inne på förbjuden terräng. Som 
exempelvis det företag som anger att det har behov av patentinformation för att ”kunna 
undvika att bli stämd för patentintrång”. Ett annat företag anger att det upplever behov 
av att arbeta med patentfrågor för att ”kunna svara på frågor kring patent och förmedla 
kontakter till dem som kan mer om detta”. Vissa SME menar att det är en nödvändighet 
att arbeta med patentinformation för att få företaget att växa och utvecklas. ”... utan 
patent hade vi inte kunnat växa i den omfattning vi gjort. Vi jobbar medvetet med 
patent, klassindelning och belöningssystem för att få kontinuitet”.  

Tre av studiens SME upplevde att de inte har något behov av att arbeta med 
patentfrågor. Ett av dessa SME uppgav dock att man tidigare arbetat med 
patentinformation, men när enkäten besvarades hade man inte längre det behovet. Ett 
annat av dessa SME anser att patentinformation är ett ”tveksamt resursutnyttjande”. 
Gemensamt för de tre SME som inte upplever något behov att använda 
patentinformation är att de inte har några patenterbara produkter (se figur 6).  

 
Figur 6. Behov av att arbeta med patentfrågor 

9.1.6 Ansvar för patentfrågor 

Enkätfrågan löd: Har företaget någon person/avdelning som ansvarar för patentfrågor? 
(Se bilaga 1) 

Övervägande antal SME i studien, 21 stycken, har någon eller några personer alternativt 
en avdelning som arbetar med patentfrågor. Uttryckt i procent är det 63,6 %. I åtta av 
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dessa 21 SME är det VD som själv ansvarar för patentfrågorna. Elva stycken SME, det 
vill säga 33,3 % hade inte någon avdelning eller person som arbetar med patentfrågor 
överhuvudtaget och endast ett SME, det vill säga 3,1 %, var inte medvetet om 
funktionen fanns på företaget eller inte (se figur 7).  

 
Figur 7. Avdelning/person som arbetar med patentfrågor 

9.1.7 Ansökan om patentskydd 

Enkätfrågan löd: Har företaget någon gång ansökt om patentskydd för någon produkt? 
(Se bilaga 1) 

Majoriteten av företagen, 23 av 33, eller uttryckt i procent 69,7 %, har någon gång 
ansökt om patentskydd. Tio av företagen i undersökningen, 30,3 %, har aldrig ansökt 
om patentskydd. Bland de företag som ansökt om patentskydd, varierar erfarenheten av 
patentansökan. Här finns både de som enbart har gjort en enda ansökan, och de som har 
erfarenhet av flera ansökningar. Ett av företagen har genomfört en patentansökan men 
produkten ansågs vara för enkel och de fick inte igenom sitt patent. Några företag har 
genomfört ett flertal patentansökningar och en respondent arbetar dagligen med 
patentinformation inom konsultbranschen. 

Bland de företag som anger att de inte har ansökt om patentskydd, finns det ett fåtal 
respondenter som har viss erfarenhet av patentansökan, fast då inom andra företag eller 
som privatpersoner. Det finns de SME som i nuläget inte ansökt om patent, men 
däremot arbetat med det på tidigare arbetsplatser. Exempelvis svarar en respondent att 
inte ha ansökt om patent för det nuvarande företagets räkning, men däremot ”patenterat 
ett 10-tal uppfinningar på tidigare arbetsplatser”. Det finns även de som enbart söker 
patent privat och inte genom sitt arbete. Exempelvis svarar en respondent att företaget 
inte har ansökt om patent, men ”privat har jag dock sökt patent tidigare” (se figur 8). 
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Figur 8. Ansökan om patentskydd  

9.1.8 Patentrådgivare 

Enkätfrågan löd: Har företaget någon gång anlitat patentrådgivare/byråer? Har resultatet 
i så fall motsvarat era förväntningar eller inte? Beskriv era erfarenheter. (Se bilaga 1) 

26 av SME i undersökningen, 78,8 %, har någon gång anlitat patentrådgivare eller 
patentbyrå. Sju SME, 21,2 %, har aldrig använt sig utav patentrådgivare eller patentbyrå 
(se figur 9). Bland de SME som har använt sig utav patentrådgivare, har femton SME 
goda erfarenheter och är nöjda med resultatet, medan fem SME har dåliga erfarenheter 
och är missnöjda med patentrådgivaren. Sex SME har inte närmare beskrivit sina 
erfarenheter av patentbyrå och rådgivare.  

 
Figur 9. Patentrådgivare 

Vissa SME samarbetar med patentbyråer från flera olika länder, då företagen verkar på 
en internationell marknad. Ett SME anger att: ”We cooperate with a number of different 
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foreign Patent Agencies in the world ... at least regarding more than 10 different 
applications since 1983.” Detta SME samarbetar med flera byråer för att underlätta sitt 
internationella arbete.  

Bland de företag som har använt sig utav patentrådgivare och har goda erfarenheter 
finns både de som enbart vid något enstaka tillfälle använt sig utav en patentbyrås 
tjänster och de som ofta och regelmässigt anlitar patentrådgivare. Exempelvis anger ett 
företag angående patentbyråer att: ”Behovet av dylik hjälp är stort eftersom 
formuleringarna måste vara i överensstämmelse med ett visst regelverk, som är svårt att 
läsa in.” Ett annat SME uttrycker det så här: ”... vi har outsourcat hantering och 
bevakning till en patentbyrå. De skriver ansökningar och har nödvändiga kompetenser 
inom områdena patent, varumärken och juridik ... Goda erfarenheter ...” Ytterligare ett 
företag anger att det beställer upp emot 50 tekniska nyhetsgranskningar per år. Ett 
företag låter alltid en patentbyrå gå igenom och skicka in patentansökningarna. Bland de 
SME som har goda erfarenheter av patentbyråer, finns en gemensam nämnare i att de 
trots belåtenhet med patentbyråns arbete anser att det är en kostsam process för 
företaget och önskar billigare tekniksökningar i databaser och mer lättillgänglig fri 
information. Typiskt är det företag som anger att det har: ”... Mycket bra erfarenheter 
men också mycket kostsamma”. 

Många av de som har dåliga erfarenheter av patentrådgivare har detta på grund av de 
höga ekonomiska kostnaderna det inneburit. Några av företagen är missnöjda och 
kritiska på grund av att patentbyrån inte utfört sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 
Till exempel har ett av företagen råkat ut för patentintrång på någon annans patent, trots 
anlitande av patentbyrå: ”...byrån kontrollerade och ansåg att jag kunde få patent, fick 
svensk patent. Men åkte på patentintrång i annans patent”. Ett annat SME anger att: ” ... 
En byrå växte sig för stor genom sammanslagningar och började skicka ut fakturor 
rutinmässigt utan att ha utfört något arbete. Det medförde byte av byrå”. Ett företag ser 
anlitande av patentrådgivare som ett nödvändigt ont och menar att det ändå är viktigt att 
begära hjälp från patentbyrå, då det finns risk för att ansökan annars inte är lika mycket 
värd. Ett annat företag menar att behovet av hjälp från patentrådgivare är stort därför att 
regelverket som omger patent är svårttolkat. Inställningen att det är kostsamt men 
nödvändigt att använda sig utav patentrådgivare är återkommande både hos de företag 
som har goda erfarenheter och de som har dåliga erfarenheter av patentrådgivare. 

Vissa SME är kritiska till patentsystemet i stort och därmed även patentrådgivare och 
tycker att det innebär för stora risker för små företag. Ett företag använder sig numera 
mycket sällan av patentinformation och anledningen är att de tidigare har använt sig 
utav patentbyrå men menar att: ”Byrån …insåg inte riskerna för ett litet företag att ge 
sig in i patentsystemet. Riskerna med patentsystemets krav att i detalj beskriva idén i 
kombination med Internets förmåga att göra informationen känd för en internationell 
publik …”. Patentsystemet och dess tillgängliggörande av patentinformation ses som ett 
för stort risktagande. 



9.1.9 Nyttjande av patentinformation 

Enkätfrågan löd: Om företaget använder sig utav patentinformation, ex. databaser, 
tidskrifter och webben, uppskatta hur ofta? (Se bilaga 1) 

Frågan om företaget använder patentinformation besvarades av 30 SME. Tre SME 
svarade inte alls på frågan och det blev därför ett internt bortfall på tre stycken. 

Tre stycken SME nyttjade patentinformation dagligen, uttryckt i procent innebär detta 9 
%. Sex SME använder informationen 1-2 gånger per vecka, 18,2 %, och sju stycken 
SME 1-2 gånger per månad vilket är 21,2 %. Elva stycken SME nyttjar 
patentinformation 1-2 gånger per år, det vill säga 33,3 %. Det var endast ett SME, det 
vill säga 3 %, som angav att det enbart använde informationen vid företagets 
patentansökan. Hur ofta detta genomförs kan skifta över tid, då ansökan om patent inte 
sker regelbundet utan endast när uppfinningen är färdig. Två stycken SME, 6,1 % 
nyttjade inte patentinformation överhuvudtaget. Tre respondenter svarade inte alls på 
frågan (se figur 10). 

 
Figur 10. Nyttjande av patentinformation  

Tittar man närmare på vilka branscher som använder patentinformation dagligen och 
upp till 1-2 gånger per vecka, är det i denna studie framförallt företag i 
utvecklingsbranscher såsom bioteknik, affärs- teknik- och produktutveckling, men 
också på VVS och Vatten- och avloppsområdet. De SME som utnyttjar 
patentinformation 1-2 gånger per månad tillhör mer tillverkningsindustrin såsom 
papper, kemi och vindkraft. I övrigt är branscherna för många och materialet för litet för 
att kunna dra några slutsatser om eventuella samband mellan bransch och hur ofta 
patentinformation används.  

Tabell 1 visar samband mellan respondenternas utbildning och hur ofta SME använder 
patentinformation. Majoriteten av respondenterna har högskole- eller 
universitetsutbildning. Bland dessa är det vanligast förekommande att använda 
patentinformation 1-2 gånger per år. Det är mer vanligt bland de med högskole- och 
universitetsutbildning att använda patentinformation mer frekvent, än vad övriga 
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respondenter med gymnasie-/yrkes-/folkskole- och övrig utbildning gör. I övrigt kan 
inget direkt samband utläsas mellan gymnasie-/yrkes-/folkskole-/övrig utbildning och 
användning av patentinformation. Materialet är dock för litet för att kunna dra några 
rättvisa slutsatser kring samband mellan utbildning och hur ofta SME använder 
patentinformation. 

 
Tabell 1. Samband mellan utbildning och hur ofta SME använder patentinformation 

Tabell 2 visar samband mellan antal anställda och hur ofta SME använder 
patentinformation. Majoriteten av företagen i undersökningen tillhör de riktigt små 
SME med 0-10 anställda. Bland dessa är det vanligast förekommande att använda 
patentinformation 1-2 gånger per år. Utöver detta kan inget direkt samband utläsas 
mellan antal anställda och hur ofta SME använder patentinformation. Liksom ovan är 
materialet i övrigt för litet för att kunna dra några rättvisa slutsatser kring samband 
mellan antal anställda och hur ofta SME använder patentinformation. 

 
Tabell 2. Samband mellan antal anställda och hur ofta SME använder patentinformation 
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Tabell 3 visar samband mellan huruvida SME ansökt om patentskydd eller inte och hur 
ofta de använder patentinformation. Majoriteten av SME i undersökningen har någon 
gång ansökt om patentskydd för en produkt. Bland dessa är det vanligast förekommande 
att använda patentinformation 1-2 gånger per år. De som ansökt om patentskydd 
använder patentinformation mer frekvent än de som inte ansökt om patentskydd. Inget 
utav de företag som ej ansökt om patentskydd använder patentinformation dagligen och 
endast 1 av 10 använder det 1-2 gånger per vecka. 

 
Tabell 3. Samband mellan patentskydd och hur ofta SME använder patentinformation 

9.2 Svarsresultat enkät del 2 

9.2.1 Metoder/källor för att få information om patent 

Enkätfrågan löd: Vilka metoder/källor använder eller har företaget använt för att få 
information kring patent? Svarsalternativen löd: webben, fria databaser, 
patentbyrå/rådgivare, mässor, betaldatabaser, tidskrifter/tidningar, broschyrer, 
personliga nätverk, samarbete med andra företag, branschnätverk, organisationer, 
använder ej patentinformation och annat i så fall vad? (Se bilaga 1) 

Den vanligaste metoden som SME använder eller har använt sig utav för att få 
information om patent var genom att anlita patentbyrå/patentrådgivare. 22 av 33 SME i 
undersökningen har använt sig utav denna metod. Mycket vanligt är också att använda 
sig utav webben, 21 SME har gjort detta. Med webben menas all patentinformation som 
finns utöver den som existerar i databaser eller elektroniska tidskrifter, exempelvis 
information på företags och organisationers egna webbsidor. Det är även mycket vanligt 
att använda sig utav fria databaser, 20 av företagen svarar att de har gjort detta. Fjorton 
av företagen använder sig utav tidskrifter/tidningar för att få patentinformation och 
tretton av företagen utnyttjar sina personliga nätverk för att få information om patent. 
Elva av företagen har använt sig utav organisationer, exempelvis SUF för att få 
patentinformation. Nio av företagen har använt samarbete med andra företag som ett 
sätt att få patentinformation. Åtta av företagen har utnyttjat sina branschnätverk för att 
få information om patent. Få företag använder sig utav mässor och broschyrer, endast 
sju av företagen har använt sig utav mässor och fem av företagen har använt sig utav 
broschyrer. Väldigt få företag, endast fyra stycken av 33 medverkande, har använt sig 
utav betaldatabaser för att få patentinformation (se figur 11). 
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Figur 11. Metoder/källor för att få information om patent 

För att knyta an till definitionen av informationskällor (se kapitel 2.4) är det vanligast 
bland SME att använda sig utav externa och formella informationskällor för att få 
information kring patent; patentbyrå/patentrådgivare, webben och fria databaser är alla 
vanliga informationskällor bland företagen. Även externa informationskällor som 
tidskrifter/tidningar och organisationer är vanligt. Personliga nätverk, som kan vara 
både en intern och extern informationskälla, är också en vanlig metod/källa för 
patentinformation. De formella informationskällorna, som databaser, webben och 
tidskrifter/tidningar är vanligare att använda sig utav än de informella, som personliga 
nätverk, branschnätverk och mässor. 

9.2.2 Orsaker att använda patentinformation 

Enkätfrågan löd: Om företaget använder eller har använt patentinformation, vilka är 
orsakerna? Svarsalternativen löd: bevaka konkurrenter, uppdatera sig om teknologiska 
nyheter, undersöka egna patentmöjligheter, kontrollera intrång på egna patenträttigheter, 
problemlösning kring en produkt/uppfinning, inspireras av andra uppfinningar och 
annat i så fall vad? (Se bilaga 1) 

Av de företag i undersökningen som använder eller har använt patentinformation har 
majoriteten gjort detta för att undersöka egna patentmöjligheter. 27 företag har angett 
detta som en orsak till att använda patentinformation. En annan vanlig orsak är för att 
bevaka konkurrenter, nitton företag har angett detta. Att kontrollera patentintrång är 
ytterligare en vanlig anledning, sjutton av företagen har använt patentinformation på 
grund av det. Sexton företag angav att de använder eller har använt patentinformation 
för att uppdatera sig om teknologiska nyheter. Tretton av företagen har använt 
patentinformation för att lösa problem kring en produkt. Det är inte speciellt vanligt att 
använda sig utav patentinformation för att inspireras av andra, endast åtta av företagen i 
undersökningen har angett detta som en orsak. Ett (1) SME använder patentinformation 
som verktyg och handelsvara för att blockera för sina konkurrenter (se figur 12). 
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Figur 12. Orsaker att använda patentinformation 

9.2.3 Orsaker att inte använda patentinformation 

Enkätfrågan löd: Om företaget inte använder patentinformation, vilka är orsakerna? 
Svarsalternativen löd: höga kostnader, har inte kännedom om patentinformation, 
tidsbrist, svårigheter att hitta informationen, har ej behov, svårigheter att använda 
informationen, svårigheter att söka informationen, finns ej någon relevant information 
för företaget, företaget har inga patenterbara produkter och annat i så fall vad? (Se 
bilaga 1) 

Av de SME som ingått i studien är det två av 33 som anger höga kostnader som orsak 
till att inte använda patentinformation. Två av 33 anger att de inte har kännedom om 
patentinformation och två av 33 anger tidsbrist som orsak. Ett (1) av 33 SME anger 
svårigheter med att hitta information, och ett (1) av 33 svårigheter att använda 
informationen som orsak. Ett (1) av 33 SME har inga patenterbara produkter och anger 
detta som orsaken till att de inte nyttjar patentinformation. Företaget anger att de inte 
har någon användning av patentinformation för att deras produkt ”ansågs som för enkel 
för patentsökning”.  

9.2.4 Möjliga sätt att öka användning av patentinformation 

Enkätfrågan löd: Vad tror ni skulle kunna öka företagets användning av 
patentinformation? Svarsalternativen löd: mer informationsspecialiserad personal, 
lättillgängliga patentdatabaser, utbildning/mer kunskap kring patentinformation, 
användning av webben och annat i så fall vad. (Se bilaga 1) 

Ett (1) av 33 SME anser att mer informationsspecialiserad personal skulle behövas. Sju 
av 33 önskar sig mer kunskap och utbildning på området och sju av 33 SME vill kunna 
använda webben på ett mer tillfredsställande sätt. Majoriteten av dem som deltagit, 21 
av 33 SME, menar att lättillgängliga databaser är det viktigaste för att öka nyttjandet av 
patentinformation. 

Utöver dessa fasta svarsalternativ har sju SME angivit ”annat” som alternativ för vad 
som kan öka deras användning av patentinformation och därunder angivit egna 
lösningar på hur patentinformationsanvändningen skulle kunna ökas. Tre av 33 SME 
menar att det ekonomiska är en viktig del av att arbeta med patentinformation och det 
anses vara en kostnadsfråga. Ett företag anger exempelvis att ”det är enbart en 
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kostnads/intäktsfråga”. Ytterligare ett företag menar att det är för dyrt för SME att 
använda patentinformation och anger kostnaden som den främsta orsaken till att inte 
använda patentinformation: ”vi har flera gånger avstått för att det är så dyrt”. Ett annat 
SME använder mycket sällan patentinformation och menar att ”billigare 
teknikundersökningar” skulle kunna öka deras användande. Ett annat SME menar att 
det skulle behövas statliga bidrag för att kunna genomföra patentansökningar. 
Ytterligare ett SME anser att man behöver: ”Medvetandegöra nyttan och möjligheterna 
med att aktivt och strategiskt arbeta med patent”. Ytterligare ett företag är mycket 
kritiskt till patentsystemet i stort och i synnerhet kritiskt till att patentinformationen 
genom patentdatabaser blir tillgänglig för en internationell marknad. Företaget menar att 
det är mycket resurskrävande både ur en tids - och ekonomiaspekt för ett SME att: ”få 
och försvara sina patent på en global marknad” (se figur 13).  

 
Figur 13. Möjliga sätt att öka användning av patentinformation 
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10. Analys och diskussion 
I detta kapitel kopplas undersökningens resultat till uppsatsens frågeställningar och de 
teoretiska modellerna över användning av och barriärer till patentinformation. Vi gör 
även jämförelser mellan vårt resultat och tidigare forskning. Utifrån en tolkning av 
enkätsvaren har alla företag i undersökningen placerats in i de teoretiska modellerna. I 
kapitel 10.1 besvarar vi första frågeställningen: Hur använder små- och medelstora 
företag inom Svenska Uppfinnareföreningen patentinformation? Genom att analysera 
och diskutera SMEs förhållande till och användning av patentinformation. I kapitel 10.2 
besvarar vi andra frågeställningen: Vilka barriärer har små- och medelstora företag 
inom Svenska Uppfinnareföreningen till patentinformation? Genom att analysera och 
diskutera SMEs barriärer till patentinformationen. I kapitel 10.3 förs en fördjupande 
diskussion kring SMEs barriärer till patentinformation utifrån Michael Bucklands teori 
kring barriärer och becoming informed. I kapitel 10.4 förs sedan en slutlig diskussion 
kring frågeställningarna, hur uppsatsen levt upp till sitt syfte samt hur vald metod och 
teoretiska modeller har fungerat. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

10.1 Hur använder små- och medelstora företag inom 
Svenska Uppfinnareföreningen patentinformation? 

Vid analysen av hur SME i vår undersökning använder patentinformation utgick vi ifrån 
deras upplevda behov av att arbeta med patentfrågor, orsaker till att använda 
patentinformation och orsaker till att inte använda patentinformation. Utifrån en 
tolkning av enkätsvaren har alla företag i undersökningen placerats in i någon av de 
grupper som ingår i modell A. Den första delen av Hall, Oppenheim och Sheens modell 
A (se kapitel 8.1) visar företagets förhållande till patentinformation och användning av 
patentinformation och är indelad i tre kategorier: irrelevanta, medvetna och omedvetna. 
Gruppen irrelevanta innebär att det för dessa SME inte finns någon patentinformation 
som är relevant eller av intresse. Till gruppen medvetna hör SME som har erfarenhet 
utav användning av patentinformation. Till gruppen omedvetna hör SME som inte har 
någon erfarenhet av patentinformation, men som skulle kunna ha nytta utav 
informationen.  

Utifrån en tolkning av enkätsvaren gjorde vi bedömningen att 9 % av företagen tillhör 
gruppen irrelevanta, 91 % av företagen tillhör gruppen medvetna och inte något SME, 
det vill säga 0 %, tillhör gruppen omedvetna (se figur 14). 



 
 Figur 14. Användning av patentinformation enligt modell A, del 1  

I kategorin irrelevanta, dit 9 % av företagen tillhör, hamnar de företag för vilka det inte 
finns någon patentinformation som är relevant eller av intresse. Detta beror antingen på 
att det faktiskt inte existerar någon patentinformation som är av relevans för företaget, 
eller att företagets uppfinningar och produkter inte är patenterbara och att 
patentinformation därför inte är av intresse. Exempelvis anger ett SME i gruppen 
irrelevanta att det inte använder sig utav patentinformation och att deras produkt 
”ansågs som för enkel för patentsökning”. De har därför inte upplevt något behov av att 
använda sig utav patentinformation. 

Återkommande hos alla företag i kategorin irrelevanta är att de upplever att de inte har 
något behov av att använda patentinformation för att företaget inte har några patent. Det 
är möjligt att det existerar patentinformation som skulle kunna vara av relevans för 
dessa SME, men gemensamt är att de inte använder eller har något intresse av att börja 
använda patentinformation. I den här gruppen finns också de respondenter som tidigare 
har använt patentinformation, antingen för egen privat del eller för andra företag, men i 
nuläget inte anser sig ha behov av patentinformation. En respondent svarar att det inte 
har ansökt om patent för det nuvarande företagets räkning, men däremot ”patenterat ett 
10-tal uppfinningar på tidigare arbetsplatser”. En annan respondent svarar att företaget 
inte har ansökt om patent, men ”privat har jag dock sökt patent tidigare”.  

Majoriteten av företagen i undersökningen, 91 %, tillhör kategorin medvetna och har ett 
upplevt behov av att arbeta med patentfrågor. Hit hör de företag som är medvetna om 
patentinformation och har erfarenhet av användning av patentinformation. Många av 
företagen både söker och använder själva aktivt patentinformation på olika sätt. 
Majoriteten använder sig utav externa informationskällor som webben, fria databaser 
och patentbyrå/patentrådgivare i olika utsträckning. Samarbete med andra företag, 
branschnätverk och personliga nätverk är också metoder som används för att få tillgång 
till patentinformation. Mycket få använder sig utav betaldatabaser eller besöker mässor. 
Majoriteten av de medvetna företagen har en avdelning eller person som arbetar med 
patentfrågor. De formella informationskällorna, som databaser, webben och 
tidskrifter/tidningar är vanligare att använda sig utav än de informella, som personliga 
nätverk, branschnätverk och mässor. 
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De SME som tillhör kategorin medvetna, men som inte utnyttjar patentinformation i så 
hög grad, 1-2 gånger per år, vilka var majoritet i studien, använder informationen dels 
för att informera sig själva och dels för att kunna föra informationen vidare inom 
organisationen eller till andra kontakter utanför den. I dessa SME finns det 
genomgående inte någon personal eller avdelning som arbetar med området, utan det 
kan i praktiken bli vem som helst inom organisationen som får 
patentinformationsuppgiften. Till gruppen medvetna hör även de företag som sällan 
använder patentinformation, men är kunniga om vilken betydelse en ökad användning 
skulle kunna ha.  

Vissa av företagen i kategorin medvetna har erfarenhet av användning av 
patentinformation, men är missnöjda med den. Ett företag använder sig numera mycket 
sällan av patentinformation och anledningen är att det tidigare har använt sig utav 
patentbyrå men menar att: ”Byrån … insåg inte riskerna för ett litet företag att ge sig in i 
patentsystemet. Riskerna med patentsystemets krav att i detalj beskriva idén i 
kombination med Internets förmåga att göra informationen känd för en internationell 
publik …”. Detta stämmer överens med Jarnvall och Kreuers studie (2005) där det 
påvisas att det finns ett starkt behov hos SME av både patentskydd och möjligheten att 
använda patentinformation, men att patentsystemet, som det ser ut idag inte fungerar 
tillfredsställande för SME. Det handlar bland annat om för höga kostnader för att 
genomföra patentansökningsprocessen och för dåligt produktskydd. Det finns också 
stora brister i rådgivningen samt att patentintrång inte ger så kännbara straff. Därför 
anses det riskabelt att påbörja en patentansökningsprocess.  

Inte något utav företagen i undersökningen tillhörde kategorin omedvetna. Till denna 
kategori hör företag som inte har någon erfarenhet av användning av patentinformation 
men skulle kunna ha nytta utav den. Möjliga orsaker till att inte något av studiens SME 
tillhör denna kategori kan vara att alla respondenter är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen och därmed också mycket medvetna om patentfrågor. En annan 
möjlig orsak är att de som har svarat på enkäten är de som har speciellt intresse av 
patentfrågor och vill berätta hur de arbetar, men också vilka möjligheter det finns för att 
förbättra patentsystemet och tillgången till patentinformation. 

Genom att använda oss utav modell A del 1 och dela in företagen i grupperingarna 
irrelevanta, medvetna och omedvetna företag fick vi bekräftat att vår grupp av 
respondenter var till stora delar medvetna om patentinformation. 

Den andra delen av Hall, Oppenheim och Sheens modell A, består av sex undergrupper; 
undvikare, överlåtare, försvarare, interagerare, kontrollerare och professionella (se 
kapitel 8.1). Dessa undergrupper visar vilken typ av användare som de patentmedvetna 
SME tillhör. När vi analyserade vilken typ av användare som SME i vår undersökning 
tillhör utgick vi ifrån hur ofta de nyttjar patentinformation, deras upplevda behov av att 
arbeta med patentfrågor, orsaker till att använda patentinformation, orsaker till att inte 
använda patentinformation, om de har någon person eller avdelning som ansvarar för 
patentfrågor, om de någon gång ansökt om patentskydd, om de någon gång anlitat sig 
utav patentrådgivare och vilka metoder och källor de använder för att få 
patentinformation.  

SME som tillhör gruppen undvikare är medvetna om patentinformation, men har dåliga 
erfarenheter av användningen av den och undviker därför informationen. Till gruppen 
överlåtare hör SME som är delvis medvetna om patentinformationens betydelse, men 



överlåter sökandet till patentbyråer och informationsmäklare. Till gruppen försvarare 
hör SME som använder informationen i defensiva syften. Att tillhöra gruppen 
interagerare innebär att SME använder patentinformationen på ett sätt som verkligen 
gagnar företaget och de utvecklar sin verksamhet utifrån sin interaktion med 
patentinformationen. Gruppen kontrollerare innebär att SME kontrollerar 
patentinformation som de uppmärksammas om av andra. Professionella är SME som 
utnyttjar patentinformation på ett systematiskt och strategiskt sätt vilket medför att 
informationen blir en naturlig del av företagens verksamhet. 

Utifrån en tolkning av enkätsvaren fann vi att 6,7 % av företagen tillhör gruppen 
undvikare. 30 % av företagen tillhör gruppen överlåtare. 20 % av studiens SME tillhör 
gruppen försvarare. 20 % av SME tillhör gruppen interagerare och 3,3 % av företagen 
tillhör gruppen kontrollerare. Slutligen tillhör 20 % gruppen professionella (se figur 15).  

 
Figur 15. Användning av patentinformation enligt modell A, del 2 

De SME som tillhör gruppen undvikare har många olika orsaker till att undvika 
patentinformation. Det kan vara för kostsamt, svårtillgängligt och det kan vara att SME 
anser att de inte fått korrekt behandling och hjälp när de har anlitat patentbyrå. Det kan 
ta sig detta uttryck: ”... byrån kontrollerade och ansåg att jag kunde få patent, fick 
svensk patent. Men åkte på patentintrång i annans patent”. 

Det är mycket få SME som tydligt uttrycker att de inte har någon kännedom om 
patentinformation, att informationen är svår att hitta och svår att använda. Ett SME 
erkänner dock att: ”... formuleringarna måste vara i överensstämmelse med ett visst 
regelverk, som är svårt att läsa in”. Många SME anger däremot att de önskar sig mer 
utbildning för att kunna öka sin kompetens på området och mer lättillgängliga databaser 
för att kunna söka informationen på egen hand. 

Den största gruppen SME i denna studie tillhör gruppen överlåtare, 30 %. Detta innebär 
att de inte sköter sin patentinformation och hanteringen av denna själva, utan överlåter 
det på patentbyråer och informationsmäklare. Att många SME i vår undersökning tillhör 
gruppen överlåtare, stämmer överens med vad Charles Oppenheim (2000) kommit fram 
till i sin egen studie som riktar sig till SME i ett flertal europeiska länder och vars 
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resultat visar att väldigt få SME söker patentinformation själva. De allra flesta 
överlämnar sökandet till patentbyråer. Även i Enno Masurels (2005) studie där han 
intervjuade 15 personer i chefsbefattning inom SME kommer nyttjade av patentbyrå 
som det näst vanligaste sättet över var någonstans SME hittar sin patentinformation.  

De som tillhör gruppen överlåtare i vår studie är ofta de SME som har patent på flera 
marknader och inte enbart på den svenska. Ett SME anger att: ”We cooperate with a 
number of different foreign Patent Agencies in the world. ... at least regarding more than 
10 different applications since 1983”. Dessa SME samarbetar med flera byråer för att 
underlätta sitt internationella arbete. Ett annat SME anger att det: ”Har patenterat 3 
produktidéer varav en fortfarande är giltig i ett 20-tal länder ... Mycket bra erfarenheter 
men också mycket kostsamma”.  

I kategorin överlåtare finns både de företag som är missnöjda, men även de som är 
nöjda med sin patentrådgivare. Av överlåtarna är 33,3% av företagen missnöjda och 
66,7% av företagen nöjda. Majoriteten av överlåtarna är med andra ord tillfredsställda 
med sin samverkan med patentbyrå. Ett SME uttrycker det så här: ”... vi har outsourcat 
hantering och bevakning till en patentbyrå. De skriver ansökningar och har nödvändiga 
kompetenser inom områdena patent, varumärken och juridik ... Goda erfarenheter ...”. 
De som är missnöjda med patentrådgivare är det på grund av de höga ekonomiska 
kostnaderna det inneburit att anlita dem, men också att patentbyrån inte har utfört sitt 
arbete på ett bra sätt. Ett SME menar: ” ... En byrå växte sig för stor genom 
sammanslagningar och började skicka ut fakturor rutinmässigt utan att har utfört något 
arbete. Det medförde byte av byrå”. Denna inställning till patentrådgivare stämmer 
överens med vad Jarnvall och Kreuer (2005) kom fram till i sin studie där det visade sig 
att de SME som var missnöjda med sin patentrådgivare var det oftast på grund av att 
företagen ansåg att patentrådgivarna hade för dålig kompetens. 

Vår tolkning av SMEs inställning till patentrådgivare är att det anses ekonomiskt 
kostsamt men ändå nödvändigt att anlita sig av patentrådgivare. Detta är återkommande 
både hos de företag med goda erfarenheter som de som har dåliga erfarenheter av 
patentrådgivare. Det verkar som om företagen anser att en patentansökan utförd på egen 
hand utan patentbyrås inblandning inte är lika mycket värd. Ett SME menar att: ”annars 
blir inte ansökan värd lika mycket. Snålheten bedrar visheten stämmer nog i detta fall”. 
En annan möjlig orsak att så många SME ändå väljer att samarbeta med patentbyrå, 
trots att det anses kostsamt, kan vara att det i längden kan bli kostnadseffektivt genom 
att det sparar tid och arbete för företaget. Patentbyrån genomför hela 
patentansökningsprocessen, från att ta fram information till att fylla i blanketter och 
göra uppföljning av patentet. När det gäller SME som anlitar internationella 
patentbyråer kan en bidragande orsak vara att det kan finnas språkbarriärer hos SME. 
Det är både kostsamt och tidsödande att söka patent och patentinformation på 
främmande språk. Det kan vara så att SME är tacksamma för att det finns andra som tar 
hand om hanterandet av patentinformationen.  

20 % av studiens SME tillhör gruppen försvarare och de ser på patentinformation från 
en defensiv synvinkel. De använder informationen för att skydda sin egna produkter, för 
att kontrollera intrång på egna patenträttigheter och för att bevaka konkurrenter. Ett av 
företagen anger att det ”... arbetar med underhåll av egna patent samt bevakning av 
kollegor (konkurrenter)”. För andra SME kan det också vara en ekonomisk fråga: ”För 
att skydda våra investeringar i inovationer” [sic!]. 
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20 % av SME tillhör gruppen interagerare. Dessa SME använder patentinformation på 
ett fördelaktigt sätt för att utveckla företaget. Dessa SME arbetar med att bevaka 
konkurrenter, men också att uppdatera sig om nyheter inom sitt område och de låter sig 
även inspireras av andra företag inom samma bransch. SME som tillhör den här 
kategorin använder också de allra flesta metoder och källor för att komma åt 
patentinformationen såsom webben, databaser, tidskrifter, byråer, broschyrer och 
mässor. De är också öppna för utveckling av sin användning av patentinformation 
genom att arbeta tillsammans med informationsspecialiserad personal, 
kompetensutbildning på området, arbeta fram lättillgängliga databaser och använda 
webben på ett mer fördelaktigt sätt. De är medvetna SME, som anser att de har 
kunskapen, men att den inte är tillräcklig, utan de vill utveckla sig mer på området 
patentinformation.  

Gruppen kontrollerare innefattar endast 3,3 % av de SME som medverkat i studien. Hit 
hör SME som dels uppmärksammas av andra att kontrollera sina produkter, men också 
de som använder patentinformation för att föra informationen vidare, till exempel en 
person på en myndighet, som behöver vara informerad för att nå ut till allmänheten. 
Genom att dessa SME själva blir uppmärksammade på området, ökar kunskapen och de 
vill lära sig mer och därigenom övergår de ofta till att bli interagerare (se kapitel 8.1). I 
sitt sökande efter information försöker de utnyttja så många metoder som möjligt för att 
få information, allt ifrån webben, till organisationer, företagssamarbeten och personliga 
nätverk. De använder patentinformationen till att bevaka så många olika områden som 
möjligt, såsom konkurrenter, produktnyheter, egna patentmöjligheter och 
problemlösning kring någon produkt. 

I denna studie är det 20 % av SME som tillhör gruppen professionella. Det är företag 
som nyttjar patentinformation kontinuerligt, systematiskt och strategiskt. 
Patentinformation är en naturlig del av deras verksamhet: ”... utan patent hade vi inte 
kunnat växa i den omfattning vi gjort. Vi jobbar medvetet med patent, klassindelning 
och belöningssystem för att få kontinuitet”. Dessa SME samarbetar även med andra 
företag, nyttjar de flesta informationskällor såsom databaser, webben, tidskrifter, både 
personliga nätverk och branschnätverk, mässor och broschyrer. Företagen bevakar inte 
enbart konkurrenter, utan undersöker också egna patentmöjligheter, kontrollerar 
problemlösning kring någon produkt och tittar efter nya teknologiska nyheter, för att 
nämna några områden. Dessa SME använder också i större utsträckning betaldatabaser, 
patentbyråer samt låter sig inspireras av andras uppfinningar. Ett SME som tillhörde 
denna kategori menade att för att öka användningen av patentinformation så behöver 
man: ”... Medvetandegöra nyttan och möjligheterna med att aktivt och strategiskt arbeta 
med patent”. 

Majoriteten av SME i undersökningen upplevde klara behov av att använda 
patentinformation. Orsaker till detta var för att undersöka egna patentmöjligheter, 
bevaka konkurrenter, uppdatera sig om teknologiska nyheter och kontrollera 
utvecklingen inom sin egen bransch. Ett företag angav behov av att använda 
patentinformation för att ”kunna undvika att bli stämd för patentintrång”. Ett annat 
företag anger att de upplever behov av att arbeta med patentfrågor för att ”kunna svara 
på frågor kring patent och förmedla kontakter till dem som kan mer om detta”. 
Ytterligare ett SME menar att det använder patentinformation för att informera sig om 
vad konkurrenterna arbetar med och utvecklar för produkter. Företaget använder då 
patent som en handelsvara för att blockera för konkurrenter. Några av företagen har 
använt patentinformation för att lösa problem kring en produkt. Det är dock inte 
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speciellt vanligt att använda sig utav patentinformation för att inspireras av andra. Vårt 
resultat gällande de mest förekommande orsakerna till att använda patentinformation 
stämmer delvis överens med vad Masurel (2005) fann i studie. Där framkom, liksom i 
vår studie, att de vanligaste orsakerna till att använda patentinformation var för att 
kartlägga konkurrenters marknadsaktiviteter och för att undersöka om idéer och 
produkter tidigare patenterats. Däremot skiljer sig Masurels resultat från vårt genom att 
han fann att andra vanliga orsaker att använda patentinformation var för att lösa 
problem eller inspireras. Väldig få SME i vår undersökning har angett att de använder 
patentinformation av dessa orsaker.  

De orsaker som Hall, Oppenheim och Sheen (1999) fann i sin studie till att använda 
patentinformation stämmer överrens med resultatet i vår undersökning. De fann, liksom 
vi främst ett starkt samband mellan SMEs användning av patentinformation och 
patentskydd; patentinformation användes främst för att kontrollera om en uppfinning 
var patenterbar. En annan mycket vanlig orsak de fann i sin undersökning var för att 
kontrollera så att en produkt inte inkräktar på redan existerande patent. De fann även att 
det var vanligt att använda sig utav patentinformation för att kontrollera konkurrenter. 
Alla dessa orsaker till att använda patentinformation överrensstämmer med resultatet i 
vår undersökning.  

Sammanfattningsvis är majoriteten av SME i undersökningen medvetna om 
patentinformation och bland dessa är gruppen överlåtare den största. De mest frekvent 
använda metoderna som SME utnyttjar för att få patentinformation är att anlita externa 
informationskällor som patentrådgivare, webben och fria databaser. Få företag använder 
sig utav betaldatabaser. De formella informationskällorna, som databaser, webben och 
tidskrifter/tidningar är vanligare att använda sig utav än de informella, som personliga 
nätverk, branschnätverk och mässor. Vårt resultat överrensstämmer både vad gäller 
grupptillhörighet och nyttjade informationskällor med vad Oppenheim (2000) fann i sin 
studie, där majoriteten av SME var överlåtare och patentrådgivare var den mest använda 
källan till patentinformation. Även Enno Masurels studie (2005) visar, att patentbyråer 
och webben är de mest förekommande sätten för SME att söka patentinformation på. 

10.2 Vilka barriärer har små- och medelstora företag inom 
Svenska Uppfinnareföreningen till patentinformation? 

Hall, Oppenheim och Sheens modell B (se kapitel 8.2) visar fyra olika barriärer som 
SME kan ha till användning av patentinformation och som de menar bör 
medvetandegöras för att kunna utveckla och utvidga SMEs kunnande på 
patentinformationsområdet. När vi analyserade vilka barriärer SME i vår undersökning 
har till patentinformation utgick vi ifrån deras behov av att arbeta med patentfrågor, 
orsaker till att inte använda patentinformation och vad de angett som möjliga sätt att öka 
användningen av patentinformation. Utifrån en tolkning av enkätsvaren har alla företag i 
undersökningen placerats in i modell B under de olika barriärerna. Vissa SME i 
undersökningen visade sig ha flera barriärer och blev således inplacerade under flera 
grupper i modell B. 

Ett SME kan ha flera olika anledningar till att inte använda sig utav patentinformation. 
Om ett SME har en resursbarriär innebär detta att företaget inte har resurser i form av 
tid eller pengar att söka och använda patentinformation. Att ha en relevansbarriär 
innebär att SME anser att det inte finns någon patentinformation som är av relevans för 



dem. Tillgångsbarriär innebär att SME har svårigheter att hitta eller använda sig utav 
patentinformation. Har ett SME en medvetenhetsbarriär betyder det att företaget inte vet 
vad patentinformation är för någonting och därför inte använder sig utav den.  

Utifrån en tolkning av enkätsvaren fann vi att 33,3 % av SME i vår undersökning 
upplevde att resursbarriären hindrade dem från att använda patentinformation. 15,6 % 
av SME i vår undersökning visade sig ha relevansbarriären som ett hinder till 
patentinformation. Majoriteten, 75,8 % av SME i vår undersökning, visade sig ha en 
tillgångsbarriär som hindrade dem från att använda patentinformation. Inte något utav 
de SME som deltog i vår undersökning, 0 %, hade medvetenhetsbarriär som ett hinder 
till patentinformation (se figur 16). Två SME angav på fråga 3 i enkätens andra del att 
de inte hade kännedom om patentinformation, vilket borde innebära att de har en 
medvetenhetsbarriär. Men utifrån deras övriga enkätsvar kunde vi uttolka att de var 
mycket väl medvetna om vad patentinformation är för någonting och därmed inte heller 
hade någon medvetenhetsbarriär utan istället hade problem i form av tillgångsbarriärer.  

 
Figur 16. Barriärer till användning av patentinformation enligt modell B  

Majoriteten av SME i vår undersökning, 75,8 % hade tillgången till patentinformation 
som en barriär. Denna barriär innebär att företagen har problem med att hitta 
informationen eller att de har svårt att använda den, exempelvis på grund av svårigheter 
att förstå den. Ett företag anger exempelvis både svårigheter att hitta informationen och 
svårigheter att använda informationen som orsaker till att inte använda 
patentinformation. En möjlig förklaring till att många SME i undersökningen har 
barriärer i form av tillgångsproblematik kan vara att de inte vet hur de ska söka 
patentinformationen. Majoriteten av företagen angav just att mer lättillgängliga 
databaser skulle kunna öka deras användning av patentinformation och att de skulle 
vilja kunna använda webben på ett mer tillfredsställande sätt. En annan möjlig orsak till 
att så många SME har tillgångsbarriärer kan vara att de inte vet var de ska söka 
informationen. Många angav just att möjliga sätt att öka användningen skulle kunna 
vara genom mer kunskap och utbildning. En annan möjlig förklaring till att SME i vår 
undersökning har svårt att använda patentinformationen kan vara att de svenska SME - 
till skillnad från de brittiska SME som är i fokus i Hall, Oppenheim och Sheens 
undersökning (se kapitel 6.1) - har en tillgångsbarriär i form av språksvårigheter. Den 
största delen av den patentinformation som finns tillgänglig är skriven på ett annat språk 
än svenska, vilket skulle kunna vara en försvårande faktor för svenska SME när det 
gäller att ta till sig och förstå informationen.  
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Det är också intressant att så få av SME i vår undersökning, som alla är medlemmar i en 
uppfinnarförening, har kommit till insikt om vilken källa till inspiration 
patentinformationen kan vara. I Masurels studie (2005) är just att inspireras av andra 
uppfinningar och idéer en vanlig orsak till att använda patentinformation. Att så inte är 
fallet i vår studie kan möjligtvis ha ett samband med att många av företagen har en 
tillgångsbarriär. Förmågan att inspireras av andras uppfinningar genom att ta del av 
patentinformation påverkas och försvåras givetvis om företaget har barriärer i form av 
tillgångsproblematik. Kan man inte hitta eller använda patentinformationen är det 
givetvis även svårt att inspireras av den, vilket kan vara avgörande för att så få SME i 
vår studie använder patentinformation som inspirationskälla.  

Resursbarriären, som 33,3 % av SME i vår undersökning har som ett hinder, innebär att 
företagen inte har resurser i form av tid eller pengar att söka och använda mer 
patentinformation, men egentligen skulle vilja göra detta. Flera av företagen angav att 
just de höga ekonomiska kostnaderna är det som hindrar dem från ett ökat användande 
av patentinformation. Majoriteten av företagen i vår undersökning tillhör de riktigt små 
SME, med 0-10 anställda, och detta är troligtvis en bidragande orsak till att ha ont om 
resurser i form av tid och pengar. Därmed kanske de inte heller har möjligheten att 
underhålla företaget med ny teknik samt fortbildning på detta område. Ett flertal av 
företagen anger att ett möjligt sätt att öka deras användning av patentinformation skulle 
vara genom att det blir billigare. Ett företag anger angående vad som skulle kunna öka 
deras användande av patentinformation att ”det är enbart en kostnads/intäktsfråga”. 
Ytterligare ett företag menar att det är för dyrt för SME att använda patentinformation 
och anger kostnaden som den främsta orsaken till att inte använda patentinformation: 
”vi har flera gånger avstått för att det är så dyrt”. Ett annat företag använder mycket 
sällan patentinformation och menar att ”billigare teknikundersökningar” skulle kunna 
öka deras användande. Ytterligare ett företag är mycket kritiskt till patentsystemet i stort 
och i synnerhet kritiskt till att patentinformationen genom patentdatabaser blir 
tillgänglig för en internationell marknad. Företaget menar att det är en mycket 
resurskrävande både ur en tids - och ekonomiaspekt för ett SME att: ”få och försvara 
sina patent på en global marknad”.  

Den barriär som är vanligast förekommande skiljer sig i vår undersökning från hur det 
har sett ut i flertalet av de tidigare undersökningarna på området. I vår studie är 
tillgångsbarriären den vanligast förekommande, medan det är gemensamt för tidigare 
undersökningar att majoriteten av företagen har en resursbarriär. Hall, Oppenheim och 
Sheen (2000) fann i sin studie att för SME som använder sig utav patentskydd är 
kostnadsfrågan den vanligaste orsaken till att inte söka patentinformation. En annan 
orsak till att inte använda sig utav eller söka patentinformation var att det ansågs vara en 
långsam informationskälla, vilket också faller under resursbarriär i form av tidsbrist hos 
företagen. Även Masurel (2005) fann i sin studie att den vanligaste orsaken till att SME 
inte använder sig utav patentinformation är att det anses kostsamt. Därefter följde 
orsaker som att de inte vet hur de ska gå till väga för att få tag på patentinformationen - 
tillgångsbarriär - eller att de har brist på tid - resursbarriär. Även Jarnvall och Kreuer 
(2005) fann i sin studie att resursbarriären är den vanligast förekommande; 7 av 10 av 
SME i deras undersökning som någon gång ansökt om patent tyckte att kostnaderna var 
alldeles för höga.  

Orsaker till att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning på den här punkten, genom 
att det är vanligare med tillgångsbarriär än resursbarriär, hade varit ett intressant område 
att fördjupa sig i. Majoriteten av företagen i vår undersökning är riktigt små SME, med 
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0-10 anställda, och har säkerligen inte obegränsade resurser i form av tid och pengar. 
33,3 % har också resursbarriären som ett hinder till patentinformation. Men trots detta 
är det betydligt fler, 75,8 %, som har tillgångsbarriären som ett hinder till 
patentinformation. En möjlig förklaring till att det ser ut som det gör bland de SME som 
varit i fokus i vår undersökning, skulle återigen kunna vara att svenska SME upplever 
språkbarriären som det största hindret - svårigheter att förstå patentinformationen 
överskuggar barriärer i form av brist på resurser i tid eller pengar. 

15,6 % av SME i vår undersökning hade relevansbarriären som ett hinder till 
patentinformation. Detta på grund av att de anser att det inte har någon användning eller 
nytta av att använda patentinformation. Ett SME som mycket sällan och inte 
systematiskt använder sig utav patentinformation anser att det är ett tveksamt 
resursutnyttjande. Det kan även vara så att företagen har en relevansbarriär i form av att 
de anser att det redan använder all den patentinformation som är av vikt för dem och 
därför inte har någon anledning att använda mer patentinformation. Ett SME i vår 
undersökning uppger att de använder patentinformation dagligen och upplever sig inte 
ha några barriärer till informationen överhuvudtaget. Om det verkligen är så att de 
använder all patentinformation som är av relevans för dem, eller om det bara är 
företagets upplevelse, är svårt att avgöra. En förklaring till att det är så få SME i vår 
studie som har relevansbarriären som ett hinder kan vara att alla de undersökta 
företagen är medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen och därmed har ett intresse 
för uppfinningar och patentfrågor och därför är mer medvetna om patentinformations 
betydelse än andra SME som inte är medlemmar i SUF. 

Majoriteten av företagen i undersökningen har även någon gång ansökt om patentskydd. 
I likhet med Oppenheims studier fann vi ett samband mellan relevansbarriär och 
patentskydd; bland de SME som har relevansbarriären som ett hinder har majoriteten 
inte några patenterbara produkter. Att inte ha några patenterbara produkter kan vara en 
möjlig förklaring till att företagen inte anser att patentinformation är av relevans för 
dem. Oppenheim (2000) fann i sin egen studie att relevansbarriären var det största 
hindret till patentinformation bland SME. Företagen ansåg helt enkelt att 
patentinformation inte var användbart för dem. Detta gällde då oavsett om företaget 
ansökt om patentskydd eller inte. Det var även troligare att SME som har patentskydd 
använder patentinformation än att SME som inte har patentskydd gör det. Även i Hall, 
Oppenheim och Sheens gemensamma studie (2000) fanns ett starkt samband mellan 
användning av patentinformation och SMEs engagemang i patentskydd. Enligt deras 
studie är det nästan 15 gånger troligare att ett SME som ansökt om patentskydd utför en 
patentinformationssökning, än att ett SME som inte ansökt om patentskydd utför en. 

Inget utav SME i vår undersökning, 0 %, hade någon medvetenhetsbarriär, vilket 
innebär att inte vara medveten om att det finns patentinformation eller att inte veta vad 
det är för någonting. Vi bedömde att inget SME hade en medvetenhetsbarriär eftersom 
alla företag visade sig vara medvetna om vad patentinformation är för någonting. Två 
SME angav på enkätfråga 3 i enkätens andra del, att de inte hade kännedom om 
patentinformation. Men utifrån deras övriga enkätsvar kunde vi dra slutsatser att de var 
mycket väl medvetna om vad patentinformation är för någonting och inte hade någon 
medvetenhetsbarriär, utan snarare hade problem i form av tillgångsbarriärer. En möjlig 
förklaring till att inget utav företagen i undersökningen har någon medvetenhetsbarriär 
kan vara att alla de undersökta företagen är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen och har ett intresse för uppfinningar och patentfrågor och därmed 
är mer medvetna om vad patentinformation är för någonting.  
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10.3 Bucklands barriärer 

Från Hall, Oppenheim och Sheens barriärgrupperingar går det som nämnts att dra 
paralleller till Michael Bucklands syn på barriärer för användare. Bucklands barriärer är 
på individnivå och på ett mer basalt fysiologiskt plan och kan därmed ses som en 
fördjupning och grundläggande förklaring till de barriärer som Hall, Oppenheim och 
Sheen talar om.  

Enligt Buckland finns det två basala kognitiva barriärer till information hos individen 
som det vore bra om personen var medveten om för att bättre kunna kontrollera sin 
informationsupptagning. Den första barriären Buckland talar om är på en mycket 
grundläggande nivå och handlar om perception av signaler. Det handlar med andra ord 
om den rent fysiologiska perceptionen, det vill säga signaler som utsänds till människan 
och där han eller hon förväntas kunna ta in informationen (Buckland 1991, s. 108; 
Buckland 1999). Utan denna förmåga hade respondenterna exempelvis inte kunnat 
deltaga i undersökningen och svara på enkäten.  

Den andra barriären är även den på ett mycket grundläggande plan och handlar om 
kognitiv tillgång, vilket innebär att ha tillräcklig skicklighet för att förstå eller 
åtminstone missförstå informationen. Buckland menar att det finns en skillnad mellan 
att fysiskt få eller motta information och att verkligen bli informerad. Att motta 
information är därmed inte detsamma som att förstå den. Både förståelse och 
missförstånd leder till en förändring när det gäller kunskapen, menar Buckland 
(Buckland 1991, s. 107-108, 113). Ser man närmare på de SME i vår undersökning som 
har en tillgångsbarriär kan de möjligen ha problem i form av kognitiv tillgång genom 
svårigheter att förstå eller ta till sig informationen och verkligen bli informerade.  

Ytterligare en barriär som Buckland talar om är acceptans, vilket innebär att vara villig 
att acceptera informationen i tron att den är sann så att det inte uppstår någon 
informationsförnekelse (Buckland 1991, s. 111, 113). SME har när det gäller 
patentinformation en relevansbarriär, vilket kan ge svårigheter i form av acceptans. Det 
kan exempelvis handla om att SME har ett lågt förtroende för informationssystemet. I 
vår studie finns det exempelvis SME som är mycket kritiskt till patentsystemet i stort 
och till att patentinformationen i patentdatabaser blir tillgänglig för en internationell 
marknad. Företaget har utifrån Bucklands synsätt problem med acceptans av 
informationssystemet. Även det SME som anser att patentinformation är ett ”tveksamt 
resursutnyttjande” har problem i form av acceptans av informationssystemet.  

Förutom de barriärer som handlar om den första informationsfasen och det rent 
kognitiva planet, menar Buckland att det finns fyra olika sorters barriärer som har 
betydelse för om individen ska bli informerad eller inte. Dessa barriärer grundar sig på 
hur individen gör sin informationsinsamling och på att personen är intresserad av att bli 
informerad på ett eller annat sätt, samt att personen vill ta ett mer informationsbaserat 
beslut (Buckland 1999). Dessa barriärer kan även de kopplas till och sägas ge en mer 
fördjupad bild av de barriärer som Hall, Oppenheim och Sheen talar om.  

Buckland talar om en barriär i form av indikerande access, vilket handlar om individens 
förmåga att identifiera informationen och förstå om informationen är värd att spara på. 
Denna barriär kallas även för intellektuell access (Buckland 1999). Barriärer i form av 
indikerande eller intellektuell access kan kopplas till och vara en bidragande orsak till 
den barriär som Hall, Oppenheim och Sheen benämner relevansbarriär. Finner inte SME 
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patentinformationen som relevant kan problem i form av indikerande access vara en 
förklaring. Det kan exempelvis handla om brist på förståelse att informationen är av 
värde. Även medvetenhetsbarriärer kan ha sin förklaring i det som Buckland benämner 
indikerande access. Är SME inte medvetet om att patentinformationen finns, kan en 
möjlig orsak vara att man saknar förmåga att identifiera informationen. 

Det som Buckland benämner som fysisk access handlar om att få den insamlade 
informationen i ordning så att den går att läsa, till exempel att få den eftersänd eller 
beställd från rätt organisation, land eller person (Buckland 1999). Problem med fysisk 
access kan vara en orsak till att SME har tillgångsbarriärer. Det kan exempelvis handla 
om problem att få fysisk tillgång till patentinformation i form av svårigheter att nå den 
eller dess källa. Många angav att de behövde mer kunskap och utbildning samt skulle 
vilja kunna använda webben på ett mer tillfredsställande sätt. Majoriteten av företagen 
angav att mer lättillgängliga databaser skulle kunna öka deras användning av 
patentinformation. Dessa SME kan sägas ha problem i form av fysisk access. Fysisk 
access kan även vara en förklaring till det Hall, Oppenheim och Sheen benämner 
resursbarriär. Har SME inte tillräckligt med resurser, i form av tid eller pengar, kan det 
vara en försvårande faktor för att få den insamlade informationen iordningställd.  

Buckland talar även om språklig access vilket handlar om att individen måste ställa sig 
frågan om hur han eller hon kan gå tillväga för att förstå informationen, även om den 
exempelvis är på ett annat språk (Buckland 1999). Språklig access kan vara en 
förklaring till det som Hall, Oppenheim och Sheen benämner tillgångsbarriär. Företag 
består av individer som alla har olika kunskaper och i vissa sammanhang tar enskilda 
och individuella beslut vilket kan ha betydelse för företaget. Om patentinformationen är 
på ett språk som individen inom SME inte behärskar har SME inte heller språklig 
access i det sammanhanget, vilket innebär problem att förstå patentinformationen. Även 
det faktum att patentinformation är vetenskaplig och marknadsteknisk information som 
innehåller många fackuttryck och begrepp kan vara av betydelse för SMEs språkliga 
access. Har SME inte den språkliga access som krävs för att förstå patentinformationens 
alla fackuttryck kan även det vara en förklaring till varför tillgångsbarriärer uppstår.  

Slutligen talar Buckland om begreppsmässig access som är av absolut avgörande 
betydelse för att kunna tillgodogöra sig information. Även om de tre första 
barriärfaserna är lösta, så återstår den direkta förståelsen av den information som 
individen samlat in. Denna barriär är mycket viktig då informationen inte uppnår 
relevans för individen om förståelsen inte finns (Buckland 1999). Denna barriär kan 
vara en bidragande orsak till att SME har problem i form av tillgångsbarriärer. 
Majoriteten av SME i vår undersökning har just barriärer i form av 
tillgångsproblematik. Många angav att de behövde mer kunskap och utbildning. Har 
SME inte förmågan att förstå den insamlade informationen, kan de inte heller 
tillgodogöra sig den och detta kan bero på begreppsmässig access. SME kan uppleva 
svårigheter i att verkligen bli informerade och ta till sig informationen. Det kan ha att 
göra med språksvårigheter, eller att terminologin i patentinformationen inte komparerar 
med den som försöker ta till sig den. Begreppsmässig access kan även ha att göra med 
det faktum att patentinformation innehåller många fackuttryck och begrepp, vilket kan 
var försvårande för SME när det gäller att förstå patentinformationen. 
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10.4 Slutlig diskussion 

Vi finner att frågeställningarna har besvarats och fungerat väl i arbetet med att uppnå 
uppsatsens syfte. Syftet var att undersöka informationsanvändningen med fokus på 
patentinformation i små- och medelstora företag som är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen. För att nå syftet med undersökningen arbetade vi utifrån två 
frågeställningar: Hur använder små- och medelstora företag inom Svenska 
Uppfinnareföreningen patentinformation? och Vilka barriärer har små- och medelstora 
företag inom Svenska Uppfinnareföreningen till patentinformation? Genom att besvara 
frågeställningarna fick vi en bild av hur användningen av och förhållandet till 
patentinformation ser ut inom SME och vilka de bakomliggande orsakerna är till att 
SME använder eller inte använder sig utav patentinformation.  

Vi fann att majoriteten av SME är medvetna och har erfarenhet av att arbeta med 
patentinformation. Många av företagen både söker och använder själva 
patentinformation aktivt. Majoriteten använder sig utav webben, fria databaser och 
patentbyrå/patentrådgivare i olika utsträckning. Många av de medvetna företagen tillhör 
undergruppen överlåtare och överlämnar behandlingen av patentinformation till 
patentbyrå/patentrådgivare. Detta stämmer överens med vad Charles Oppenheim (2000) 
kommit fram till i sin egen studie och vars resultat visar att väldigt få SME söker 
patentinformation själva. De allra flesta överlämnar sökandet till patentbyråer. Även i 
Masurels studie (2005) är nyttjande av patentbyrå ett av de vanligaste sätten för SME att 
få patentinformation. Majoriteten av överlåtarna i vår studie är nöjda med sina 
erfarenheter av patentbyrån, men anser också att det är kostsamt för företaget. Detta 
stämmer överens med vad Jarnvall och Kreuer (2005) fann i sin studie där det visade sig 
att de SME som var missnöjda med sin patentrådgivare var det oftast på grund av att 
företagen ansåg att det innebar för höga kostnader och att patentrådgivarna hade för 
dålig kompetens. En möjlig orsak till att så många SME i vår studie ändå väljer att 
samarbeta med patentbyrå kan vara att det i längden kan vara kostnadseffektivt genom 
att det sparar tid och arbete för företaget. Patentbyrån genomför hela 
patentansökningsprocessen, från att ta fram information till att fylla i blanketter och 
göra uppföljning av patentet. När det gäller SME som anlitar internationella 
patentbyråer kan en möjlig orsak att det kan finnas språkbarriärer hos SME. Det är både 
kostsamt och tidsödande att söka patent och patentinformation på främmande språk. 

De mest frekvent använda metoderna som SME utnyttjar för att få patentinformation är 
att anlita externa informationskällor som patentrådgivare, webben och fria databaser. Få 
företag använder sig utav betaldatabaser. De formella informationskällorna, som 
databaser, webben och tidskrifter/tidningar är vanligare att använda sig utav än de 
informella, som personliga nätverk, branschnätverk och mässor. Vårt resultat 
överrensstämmer när det gäller nyttjade informationskällor med vad Oppenheim (2000) 
fann i sin studie, där patentrådgivare var den mest använda patentinformationskällan 
bland SME. Även Masurels studie (2005) visar, att patentbyråer och webben är de mest 
förekommande sätten för SME att söka patentinformation på.  

Att det är vanligast bland SME i vår studie att använda sig utav externa och formella 
informationskällor för att få information kring patent skiljer sig dock ifrån vad Choo 
fann i sin studie (1994) där det inte var vanligt förekommande att använda sig utav 
externa och formella informationskällor såsom elektroniska källor och databaser för att 
få information. Respondenterna i Choos undersökning föredrog istället att använda sig 
utav interna och informella informationskällor, såsom samtal med kollegor och andra 



 59

personliga kontakter, för att få information. Detta på grund av att den information som 
denna typ av informationskällor erbjuder uppfattades vara mer användbar och givande. 
Choo menar även att orsaken till att informella informationskällor var mer frekvent 
använda var att personer i ledande befattning i företag vill ha information som minskar 
deras osäkerhet, och att interna och informella informationskällor på ett bättre sätt gör 
detta gällande frågor som rör det specifika företaget. I vår studie, som huvudsakligen 
besvarades av personer i ledande befattning, var informella informationskällor i form av 
personliga nätverk också en vanlig källa till patentinformation, men respondenterna 
använde i större utsträckning externa och formella informationskällor. Varför detta 
skiljer sig ifrån Choos studie kan ha flera troliga orsaker. Exempelvis kan en trolig 
orsak till att elektronisk information inte var en vanlig informationskälla i Choos studie 
vara att tekniken vid studiens genomförande inte var så utvecklad som den är idag. De 
fria databaserna och den elektroniska informationen som är tillgänglig över webben har 
under de senaste åren genomgått en stor utveckling.  

En annan orsak till att respondenterna i vår undersökning inte använder sig utav interna 
informationskällor i lika stor utsträckning som de använder sig utav externa 
informationskällor, kan även ha att göra med patentinformationen i sig. Interna 
informationskällor, såsom personliga nätverk och kollegor på företaget, har kanske inte 
samma förmåga att ge tillförlitlig och korrekt information kring patent som externa 
informationskällor såsom patentdatabaser och tidskrifter har. Det kan vara en förklaring 
till att vårt resultat skiljer sig ifrån Choos gällande vilken typ av informationskällor som 
är mest förekommande att använda sig utav. 

De vanligaste orsakerna till att använda patentinformation bland SME i vår studie var 
för att kartlägga konkurrenters marknadsaktiviteter och för att undersöka om idéer och 
produkter tidigare patenterats. Detta stämmer överens med vad Masurel (2005) fann i 
studie. Däremot skiljer sig Masurels resultat från vårt på en punkt gällande orsaker till 
att använda patentinformation, genom att han fann att andra vanliga orsaker att använda 
patentinformation var för att lösa problem eller inspireras. Väldig få SME i vår 
undersökning har angett att de använder patentinformation av dessa orsaker. Detta kan 
möjligtvis ha ett samband med att många av företagen har en tillgångsbarriär. Förmågan 
att inspireras av andras uppfinningar genom att ta del av patentinformation påverkas och 
försvåras givetvis om företaget har barriärer i form av tillgångsproblematik. De orsaker 
som Hall, Oppenheim och Sheen (1999) fann i sin studie till att SME använder 
patentinformation stämmer överrens med resultatet i vår undersökning. De fann, liksom 
vi främst ett starkt samband mellan SMEs användning av patentinformation och 
patentskydd; patentinformation användes främst för att kontrollera om en uppfinning 
var patenterbar.  

Den största barriären till patentinformation visade sig vara tillgångsbarriären vilket 
innebär att SME har svårigheter att hitta eller använda patentinformation. Detta skiljer 
sig ifrån vad tidigare forskning kommit fram till. Gemensamt för både Hall, Oppenheim 
och Sheen (2000), Masurel (2005) och Jarnvall och Kreuer (2005) är att det främst är 
kostnader som hindrar SME från att använda patentinformation. Men andra ord är 
resursbarriären mycket vanligt förekommande bland SME i tidigare forskning. Att vårt 
resultat skiljer sig ifrån vad tidigare forskning kommit fram till på den här punkten 
väcker frågor kring varför det ser ut på det här sättet. Trots att majoriteten av företagen i 
vår undersökning är riktigt små SME, med 0-10 anställda, och därmed säkerligen inte 
har obegränsade resurser i form av tid och pengar är det fler SME som har 
tillgångsbarriärer än vad det är som har resursbarriärer. En möjlig orsak till att det ser ut 
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på det här sättet, kan vara att svenska SME upplever språkbarriären som det största 
hindret - svårigheter att förstå patentinformationen är större än de barriärer som finns i 
form av brist på resurser i tid eller pengar. 

När SME svarade på frågan om vad som skulle kunna öka deras användning av 
patentinformation, visade sig flera SME ha egna lösningar på hur de skulle vilja 
utveckla denna informationskälla. Förutom de svarsalternativ som fanns angav de att de 
önskade sig mer informationsspecialiserad personal, billigare tekniklösningar och 
statliga bidrag för att hjälpa SME att kunna söka patentinformation och patent. 

Majoriteten av företagen i undersökningen har någon gång ansökt om patentskydd. I 
likhet med Oppenheims studier fann vi ett samband mellan relevansbarriär och 
patentskydd; bland de SME som har relevansbarriären som ett hinder har majoriteten 
inte några patenterbara produkter. Att inte ha några patenterbara produkter kan vara en 
möjlig förklaring till att företagen inte anser att patentinformation är av relevans för 
dem. Oppenheim (2000) fann i sin egen studie att det var troligare att SME som har 
patentskydd använder patentinformation än att SME som inte har patentskydd gör det. 
Även i Hall, Oppenheim och Sheens gemensamma studie (2000) fanns ett starkt 
samband mellan användning av patentinformation och SMEs engagemang i 
patentskydd.  

Vi fann att majoriteten av SME i vår studie har en avdelning eller person som arbetar 
med företagets patentfrågor. I 8 av företagen är det VD själv som ansvarar för 
patentfrågorna. En orsak till denna bild av företagen kan vara att majoriteten av de 
företag som deltog i undersökningen är små företag med få anställda, vilket innebär att 
en och samma person, ofta VD själv, har ansvar för flera områden inom företaget. Att 
majoriteten av SME i vår undersökning är medvetna om patentinformation och 
använder sig utav den ser vi som ett tecken på att allt fler företag inser 
patentinformationens betydelse. Dock återstår mycket att göra för att öka företagens 
förståelse för vilken nytta de kan ha utav patentinformation och inte minst att göra 
patentinformationen mer lättillgänglig och lättförståelig för företagen, så att de 
verkligen kan ha nytta av den för sin produktutveckling, sina strategiska affärsbeslut 
och verksamhetsplaner. 

10.4.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra en kvantitativ studie och vände oss till en relativt stor 
urvalsgrupp. Vi förväntade oss att fler SME i gruppen skulle delta - av 302 små- och 
medelstora företagsmedlemmar i SUF svarade 46 stycken, utav dessa var 33 enkäter 
användbara, vilket gav en svarsfrekvens på 10,9 % (se kapitel 7.4). Vi diskuterade också 
på ett tidigt stadium en kombination av undersökningsmetoder och om vi skulle kunna 
följa upp enkäterna med djupintervjuer, men då vi fick SUF som samarbetspartner 
valdes detta bort. Dels på grund av att SUF ville garantera sina medlemmar anonymitet, 
men också på grund av att SUF är en rikstäckande organisation och medlemmarna finns 
spridda över hela Sverige. Vi hade helt enkelt inte möjligheten att resa runt och 
genomföra djupintervjuer med företagen. En möjlighet då hade varit att istället göra ett 
mindre urval, men då hade vi begränsat den geografiska ytan och vår studie hade inte 
riktat sig till alla SME i Sverige som är medlemmar i SUF. Vi hade då kanske riktat oss 
mot företag i enbart Västra Götaland och Halland. Urvalet hade då blivit för snävt och 
heller inte representativt för alla SME som är medlemmar i SUF.  
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Att distribuera enkäter via e-post har många fördelar, men även en del nackdelar, vilket 
vi i efterhand kan konstatera. Framförallt är det genom e-post svårt att väcka ett intresse 
och få företagen att delta i undersökningen. De flesta översköljs förmodligen dagligen 
av e-post vilket kan vara en orsak till att det är svårt att få uppmärksamhet via denna 
distributionskanal. Vi tycker dock att vi fick god hjälp av SUF och deras 
informationsansvariga Malin Mohr genom att vår undersökning uppmärksammades på 
föreningens webbsida (se kapitel 7.4). Dessutom hade påminnelsebreven som skickades 
via Malin Mohr god effekt och ökade deltagandet. Möjligtvis hade ytterligare en 
påminnelse kunnat ge några svar till, men å andra sidan är två påminnelser det som 
anses vara optimalt i enkätstudier och att bearbeta personer för länge kan ifrågasättas ur 
etisk synpunkt.  

Den låga svarsfrekvensen bidrar dock till att studiens resultat inte får den relevans som 
det skulle kunna ha fått om fler företag deltagit. Det kan finnas ett flertal anledningar till 
att svarsfrekvensen blivit låg i undersökningen. Ett problem kan vara de öppna frågorna 
i enkätens första del, som avkräver respondenten ett eget formulerat svar. Enligt Jan 
Trost, professor emeritus i sociologi, uppstår det ofta ett stort bortfall av respondenter 
när det gäller enkäter med öppna frågor. Det kan bero bland annat på att den svarande 
kan vara osäker på vad han eller hon anser i frågan. Respondenten kan bli osäker och 
låter därför bli att skriva något svar på de öppna frågorna överhuvudtaget (Trost 2001, s. 
72-73). 
 
Ett annat problem med enkäterna som vi upptäckte i efterhand var att vissa av 
respondenterna förmodligen har missförstått vissa frågor och inte svarat på frågorna så 
som det var tänkt, framförallt gällande de öppna frågorna. De har under flera av de 
öppna frågorna svarat på någon helt annan fråga eller berättat om någonting som 
egentligen inte har med frågan att göra, men som det enskilda företaget tycker är av 
relevans för dem, som till exempel att få debattera hur de upplever patentförfarandet i 
Sverige. Detta kan dels bero på frågekonstruktionen, dels på hur man tolkar frågan men 
också hur förhållandena ser ut inom de olika företagen.  

Trost påpekar också att öppna frågor kan uppfattas som en möjlighet att avreagera sig 
på. Respondenten svarar då kanske inte alltid enbart på frågan utan tar möjligheten att 
skriva mycket mer än så, menar han. Det finns även mer personliga orsaker till att inte 
svara på en enkät som har öppna frågor, menar Trost. Respondenten kanske tycker att 
han eller hon stavar dåligt, är dålig på att formulera sig eller vill inte avsätta tid till att 
skriva långa svar på en enkät som kanske inte är av relevans för respondenten (Trost 
2001, s. 72-73). 
 
När det gäller enkätens andra del, som har fasta svarsalternativ, kan det också finnas 
problem kring tolkningen av frågorna. Frågorna kanske har passat oss som 
konstruktörer av enkäten, men de kanske inte passar alla typer av människor. Det finns 
troligen många människor som när de ser fasta svarsalternativ reagerar med att tycka: 
“det beror på situationen”. På detta sätt kan svaren bli onyanserade och inte alltid 
stämma överens med det som respondenten skrivit som svar på de öppna frågorna 
(Trost 2001, s. 74-75). 
 
Därför är också av största vikt att syftet med studien är välformulerat. Att använda 
officiella distributionskanaler såsom internpost och Internet kan skapa tvekan hos 
respondenterna, så att de kanske inte litar på konfidentialiteten och att de kan vara 
anonyma. Genom att istället föregå undersökningen med ett så kallat missivbrev, som 
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förtydligar vad det är för undersökning som ska genomföras och hur enkäten kommer 
att distribueras, kan respondenternas oro minimeras och intresset för undersökningen 
också komma att öka. Det är viktigt att vara mycket tydlig med att undersökningen 
verkligen ska genomföras och vad den ska handla om, samt att vara tydlig i kraven 
gentemot respondenterna, så att dessa får förståelse för vad deras del är i 
undersökningen och vad de kan få ut utav den (Trost 2001, s. 40-41, 44; Ekholm och 
Fransson 2008, s. 23). 
 
Fördelen med att ha en enkät distribuerad på detta sätt, via e-post, är att den når många 
respondenter. Nackdelen är att respondenten inte har möjlighet att begära 
förtydliganden av frågorna. Ekholm och Fransson menar att mindre läsvana och sämre 
läsförmåga är två faktorer som påverkar om en person är villig att svara på en enkät. Det 
kan också vara så att relativt harmlösa frågor, såsom “Vilken typ av utbildning har du?” 
kan uppfattas som ett hot mot den personliga integriteten och bidra till att respondenten 
inte svarar (Ekholm och Fransson 2008, s. 88). 

Efter förundersökningarna och testerna av enkäterna ansåg vi att frågorna fungerade bra 
och att företagen som deltog i förundersökningen förstod dem på rätt sätt. Vi inser dock 
att enkäter har den nackdelen att man aldrig till fullo kan gardera sig mot missförstånd, 
eftersom alla respondenter är unika och tolkar frågorna på olika sätt. Detta är ett 
problem som man till viss del kan motverka i intervjusituationer.  

Majoriteten av enkäterna besvarades av företagsledningen, vilket vi ser som positivt för 
enkätsvarens tillförlitlighet, eftersom företagsledningen bör ha kontroll över hur 
organisationen är uppbyggd och dess olika ansvarsområden. Förhoppningsvis innebär 
detta att enkätsvaren ger en rättvisande bild av hur användningen av patentinformation 
ser ut i företagen. 

Då det både i Svenskt Näringslivs studie, Jarnvall och Kreuer (2005) och SOU 2006:80, 
framkommit att svenska små- och medelstora företag generellt sett är missnöjda med 
det nuvarande patentsystemet och hur patentinformationen fungerar, samt att det finns 
en önskan hos företagen att få ett mer lättillgängligt patentinformationssystem, bör de 
också vara beredda på att bidra till förändringen genom att exempelvis deltaga i 
undersökningar som denna. Därför hade vi också förväntat oss en högre svarsfrekvens 
än den undersökningen gav.  

10.4.2 Teoridiskussion 

Hall, Oppenheim och Sheens modeller över SMEs förhållande till patentinformation 
och användning av den och som använts som teoretiska utgångspunkter i uppsatsen, har 
till största delen fungerat väl på vårt material. Modellerna är utarbetade för att 
appliceras på små- och medelstora företag, vilket vi gjort. De företag som varit i fokus i 
vår undersökning är alla små- och medelstora företag och är verksamma inom vitt skilda 
branscher och deras enda gemensamma nämnare är att de är medlemmar i SUF. Detta är 
i linje med Hall, Oppenheim och Sheens syn på små- och medelstora företag som en 
icke homogen grupp.  

Dock har vi stött på svårigheter och vissa brister i modellerna. Då vår urvalsgrupp från 
början möjligen kunde anses som en medveten företagsgrupp när det gäller 
patentinformation, visade det sig dock efter studiens genomförande att alla företag inte 
var medvetna och inte heller utnyttjade patentinformationen på det för dem mest 
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fördelaktiga sättet. Det visade sig att modell A i denna typ av undersökning var en för 
snäv modell att använda sig utav och att vissa av företagen blev svårplacerade. 
Exempelvis de SME som är medvetna och har använt patentinformation, men inte 
uppfattar hur stor nytta de skulle kunna ha utav ett ökat användande. Dessa SME får 
inte någon självklar grupptillhörighet. De företagen hamnar egentligen någonstans mitt 
emellan medvetna och omedvetna, men fick i det här fallet placeras in i gruppen 
medvetna. Modellen skulle kunna förbättras genom att någon mer gruppering tillfördes, 
förslagsvis en mellangrupp mellan medvetna och omedvetna. Alternativt skulle en 
undergrupp kunna tillföras till gruppen medvetna. I denna undergrupp kunde medvetna 
företag, men som varken tillhör gruppen undvikare eller överlåtare kunna placeras; det 
vill säga de företag som har erfarenhet av patentinformation, men som inte medvetet 
undviker eller överlåter behandlingen av den på byråer och som skulle kunna ha nytta 
utav ett ökat användande.  

Ett annat stort problem med modellerna som de ser ut nu är att SME kan vara både 
medvetna och irrelevanta. Företaget kan ha erfarenhet av användning av 
patentinformation, men det existerar inte någon patentinformation som är relevant för 
företaget. Som fallet är nu hamnar företagen i gruppen irrelevanta, men man kan då inte 
påvisa att företaget är medvetet.  

Ytterligare en brist med modell A fann vi i undergruppen överlåtare. Vi upptäckte att i 
den här gruppen placerades både de företag som är missnöjda med sin användning av 
patentinformation och som inte klarar av att söka informationen på egen hand och 
därför överlåter arbetet till en patentbyrå. Men i denna kategori placeras även de företag 
som är nöjda med sin användning av patentinformation och använder patent i liten 
skala, men har överlåtit arbetet på en patentbyrå för att få det bättre genomfört. Gruppen 
överlåtare skulle därför egentligen behöva delas in i två kategorier för att kunna skilja 
på orsakerna till att SME överlåter sitt arbete med patentinformation.  

Gruppen kontrollerare kan vara problematisk och svår att placera in företagen i. För det 
första är det svårt att få SME att erkänna att de måste bli påminda om informationen och 
inget företag erkänner att de blivit uppmärksammade om patentinformation av någon 
annan. I denna kategori placeras även SME in som får förfrågan av andra företag att ge 
ut information och här uppstår ytterligare ett problem. Vi fann att företag som enbart 
arbetar med vidarebefordran av patentinformation, exempelvis en konsultbyrå eller en 
avdelning inom en förvaltning, hamnar utanför modellerna och egentligen inte passar 
helt och hållet in på någon underkategori i modell A. Dessa SMEs användning av 
patentinformation är ett av de mest optimala sätten att använda information på och de 
har troligtvis inte samma problem på området som många andra SME har i studien. 
Modellerna skulle eventuellt även kunna förbättras genom att istället visa på hur ofta 
företagen använder patentinformation.  

Modell B skulle kunna förbättras och förtydligas genom att tillgångsbarriären delades 
upp i två beståndsdelar. I nuläget placeras här både de som har barriärer när det gäller 
svårigheten att söka informationen, men även de som har svårt att förstå informationen. 
Kanske hade en ”kunskapsbarriär” kunnat läggas till där de företag som inte har 
tillräcklig kunskap för att ta till sig informationen placeras. På så sätt hade 
tillgångsbarriären enbart avsett de som har svårt att finna informationen.  

Likaså kan relevansbarriären vara problematisk, då två olika typer av SME placeras in 
här. Dels de som inte anser att de har någon nytta av patentinformation beroende på att 
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de inte har patenterbara produkter och dels de SME som anser att de redan får den 
information de behöver. I denna typ av studie är det säkerligen så att de företag som inte 
använder patentinformation helt enkelt inte besvarar enkäten i någon större 
utsträckning. Studien är inte relevant för dem. Däremot är den andra gruppen SME, som 
tror sig ha tillräcklig information en intressant grupp att studera och dessa SME borde få 
en egen gruppering, eftersom de heller inte passar in under övriga kategorier.  

Då det inte finns något SME i vår studie som tillhör medvetenhetsbarriären, kan 
förklaringen vara att undersökningen har vänt sig till medlemmarna i SUF och dessa 
företag är medlemmar av föreningen på grund utav att den stödjer SME i 
innovationsfrågor. Resultatet visade att företagen var medvetna och informerade om 
patentområdet.  

10.4.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom vår undersökning enbart är utförd på medlemmar i SUF skulle det vara 
intressant att genomföra en liknande undersökning på ett större urval av svenska SME, 
för att se om resultatet skulle skilja sig åt. Det skulle också öka möjligheten att 
undersöka olika branscher för att se om det finns någon skillnad emellan dem. Det 
skulle även vara intressant att se hur övriga SME, som inte är medlemmar i en 
uppfinnareförening, arbetar med patentinformation.  

En annan intressant aspekt att undersöka djupare är det faktum att vår undersökning 
visade att tillgångsbarriären är den mest förekommande barriären. Detta skiljer sig ifrån 
vad tidigare forskning kommit fram till vilket väcker frågor kring varför det ser ut på 
det här sättet. Är tillgångsproblematik ett typiskt svenskt fenomen? Har 
språkkunskaperna stor betydelse för SMEs användning av patentinformation? Hur 
agerar våra svenska myndigheter och intresseorganisationer för att öka svenska företags 
användning av patentinformation? Det finns flera frågor att uppmärksamma och som 
kan ställas i detta sammanhang och det är ett intressant område för framtida forskning 
att fördjupa sig i.  
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11. Sammanfattning 
För organisationer och företag som arbetar med produktutveckling och uppfinningar är 
det viktigt att utnyttja befintlig kunskap för att inte avsätta onödiga resurser och tid på 
sådant som redan har uppfunnits. Genom att då använda sig utav befintlig 
patentinformation, det vill säga marknadsteknisk och vetenskaplig information i 
exempelvis databaser, tidskrifter och på webben, kan företaget få kontroll över vad som 
tidigare genomförts på deras område. Studier av små- och medelstora företag, så kallade 
SME, är av intresse eftersom det är av vikt att öka kunskapen om patentinformation 
bland företag, för att den ska kunna komma företagen tillgodo och bidra till att öka 
deras tillväxt. Internationella undersökningar på området har visat att SME som 
utnyttjar patentinformation ligger i framkant av sin sektor och får större möjlighet att 
utveckla sina produkter. I Sverige har det uppstått en minskning av antalet sökta patent 
och nedgången har pågått under flera års tid. Med anledning av detta och att det saknas 
svenska studier på området företags användning av patentinformation samt att den 
tidigare internationella forskningen visar på patentinformationens betydelse för 
företagens tillväxt, ville vi i denna uppsats undersöka hur svenska SME använder 
patentinformation.  

Uppsatsens syfte var att undersöka informationsanvändningen med fokus på 
patentinformation i små- och medelstora företag som är medlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen. Vi ville undersöka hur dessa företags användning av 
patentinformation ser ut och vilka de bakomliggande orsakerna är till att de använder 
eller inte använder sig utav patentinformation. För att nå syftet med undersökningen 
arbetade vi utifrån två frågeställningar:  

1. Hur använder små- och medelstora företag inom Svenska Uppfinnareföreningen 
patentinformation?  

2. Vilka barriärer har små- och medelstora företag inom Svenska 
Uppfinnareföreningen till patentinformation? 

Metoden som valdes för genomförande av studien var en kvantitativ enkätstudie. 
Undersökningen riktade sig till små-och medelstora företagsmedlemmar i Svenska 
Uppfinnareföreningen och enkäten gick ut till 302 SME. Enkäten bestod av två delar, 
den första delen hade frågor som berörde det egna SME, dess verksamhet och 
förhållandet till patent. Den andra delen av enkäten tog upp frågor kring hur SME 
konkret använder eller inte använder sig utav patentinformation.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi använt teoretiska modeller som visar 
på hur användning av patentinformation och barriärer till användning av 
patentinformation kan se ut. Modellerna är utarbetade av Matthew Hall, Charles 
Oppenheim och Margaret Sheen. Företagen i undersökningen placerades in i de 
teoretiska modellerna utifrån deras svar på enkäten. Dessutom har paralleller dragits till 
Michael Bucklands syn på barriärer för användare och teorier kring becoming informed. 

Majoriteten av SME är medvetna om patentinformation och har upplevt behov av att 
arbeta med patentfrågor. Orsaker till detta var bland annat för att skydda sina egna 
investeringar, kontrollera konkurrenter och försäkra sig om att inte göra intrång på 
andras produkter. De flesta SME har en person eller avdelning som ansvarar för 
patentfrågor och majoriteten har någon gång ansökt om patentskydd för någon produkt. 
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Många av de medvetna SME är överlåtare och har någon gång anlitat patentrådgivare 
eller patentbyrå. Majoriteten av SME nyttjar patentinformation 1-2 gånger per år. Den 
vanligaste metoden som SME använde sig utav för att få information om patent var att 
anlita patentbyrå/patentrådgivare. Mycket vanligt var också att använda sig utav 
webben. Det var även mycket vanligt att använda sig utav fria databaser. Däremot var 
det få företag som använde sig utav betaldatabaser.  

Många av företagen både söker och använder patentinformation aktivt. Däremot har alla 
SME barriärer till användning av patentinformation. Den största barriären visade sig 
vara tillgångsbarriären vilket innebär att SME har svårigheter att hitta eller använda 
patentinformation. Det visade sig också att kostnaden för att få patentinformation och 
att företaget led av tidsbrist var orsaker som hindrade SME från att använda 
patentinformation. För framtida forskning vore det intressant att undersöka om 
tillgångsproblematiken är ett typiskt svenskt fenomen och om exempelvis språk är en 
bidragande orsak till att tillgångsbarriären är så vanligt förekommande.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät med följebrev 

 

 

Till dig som är företagsmedlem i Svenska Uppfinnareföreningen! 
 
Vi är två studenter från biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet på 
Högskolan i Borås som arbetar med vårt examensarbete inom patentinformation. 
Vi undersöker i vilken utsträckning små-och medelstora företag använder 
patentinformation såsom patentdatabaser, tidskrifter, webben o.dyl.  
I internationella undersökningar har det visat sig att företag som utnyttjar 
patentinformation ligger i framkant av sin sektor och får större möjlighet att 
utveckla sina produkter. Nu vill vi undersöka hur det ser ut i Sverige inom detta 
område. 
 
Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt 
för undersökningens kvalitet att Ni som är företagsmedlem i Svenska 
Uppfinnareföreningen besvarar enkäten. Försök att svara så fullständigt som 
möjligt på frågorna. Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt och vi vill 
betona att Ni inte kommer att behöva avslöja någonting som rör Era eventuella 
patent.  
Enkäten kommer att ligga uppe på Svenska Uppfinnareföreningens hemsida under 
september, sista svarsdag är 30 september. Svaren mailas till S050187@utb.hb.se  
 
Har Ni några frågor kring enkäten är Ni välkomna att kontakta oss via mail på 
samma adress: S050187@utb.hb.se 
Vi skulle vara mycket tacksamma för Ert deltagande! 
 
Borås, september 2008 
 
Carina Ridenius & Teresa Samuelson 
Studenter vid Högskolan i Borås 
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Enkät 
 
Enkäten innehåller två delar med sammanlagt 13 frågor. Den första delen tar upp 
allmän information om företaget och dess förhållande till patent och frågorna 
besvaras skriftligen. Den andra delen tar upp frågor om hur företaget använder 
patentinformation och frågorna besvaras genom att stryka under ett/flera 
svarsalternativ.  
 
Del 1 
 

1. Du som besvarar enkäten, vilken är din befattning och roll i företaget? 

 

2. Vilken typ av utbildning har du? 

 

3. Inom vilken bransch verkar företaget?  

 

4. Hur många anställda finns på företaget? 

 

5. Har företaget upplevt behov av att arbeta med patentfrågor? Beskriv era 
erfarenheter. 

 

6. Har företaget någon person/avdelning som ansvarar för patentfrågor? 

 

7. Har företaget någon gång ansökt om patentskydd för någon produkt? 

 

8. Har företaget någon gång anlitat patentrådgivare/byråer? Har resultatet i 
så fall motsvarat era förväntningar? Beskriv era erfarenheter. 

 

9. Om företaget använder sig utav patentinformation, ex. databaser, 
tidskrifter och webben, uppskatta hur ofta? 
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Del 2 
 
Stryk under det/de alternativ som stämmer in på ert företag. 

 

1. Vilka metoder/källor använder eller har företaget använt för att få information 
kring patent?  
 

Webben  Fria databaser  Patentbyrå/rådgivare 
   

Mässor  Betaldatabaser Tidskrifter/tidningar  
  

Broschyrer  Personliga nätverk Samarbete med andra företag
  

Branschnätverk Organisationer, ex. SUF  Använder ej patentinformation 
  

Annat, i så fall vad? 

 

2. Om företaget använder eller har använt patentinformation, vilka är orsakerna?  

 

Bevaka konkurrenter  Uppdatera sig om teknologiska nyheter 

 

Undersöka egna patentmöjligheter Kontrollera intrång på egna patenträttigheter 

 

Problemlösning kring en produkt/uppfinning 

 

Inspireras av andra uppfinningar Annat, i så fall vad? 
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Del 2 fortsättning 
 

3. Om företaget inte använder patentinformation, vilka är orsakerna?  

 

Höga kostnader  Har inte kännedom om patentinformation 

 

Tidsbrist    Svårigheter att hitta informationen 

 

Har ej behov   Svårigheter att använda informationen  

 

Svårigheter att söka information Finns ej någon relevant information för 
företaget 

 

Företaget har inga patenterbara produkter Annat, i så fall vad? 

 

 

4. Vad tror ni skulle kunna öka företagets användning av patentinformation? 

 

Mer informationsspecialiserad personal  Lättillgängliga patentdatabaser 

 

Utbildning/mer kunskap kring patentinformation Användning av webben  

 

Annat, i så fall vad?  



 76

Bilaga 2. E-post från SUF till företagsmedlemmarna 
 

Enkät riktad till SUFs företagsmedlemmar – avseende patentinformation  
Studenter på Högskolan i Borås, programmet Bibliotek- och 
informationsvetenskap, vill genomföra en enkätundersökning med SUFs 
företagsmedlemmar. Resultatet kommer att vara mycket intressant för SUF 
och vi ber dig därför att medverka.  
Två studenter genomför sitt examensarbete inom patentinformation. ”Vi 
undersöker i vilken utsträckning små- och medelstora företag (SME) 
använder patentinformation såsom patentdatabaser, tidskrifter, webben och 
dylikt”, säger Carina Ridenius och Teresa Samuelson, studenter vid 
Högskolan i Borås.  
Bakgrund till undersökning är att det i internationella undersökningar visat 
sig att SME som utnyttjar patentinformation ligger i framkant av sin sektor 
och får större möjlighet att utveckla sina produkter. Nu vill Carina Ridenius 
och Teresa Samuelson undersöka hur det ser ut i Sverige inom detta område.
Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är 
betydelsefullt för undersökningens kvalitet att ni som är företagsmedlem i 
SUF besvarar enkäten. Försök att svara så fullständigt som möjligt på 
frågorna. Ert svar kommer att behandlas konfidentiellt och vi vill betona att ni 
inte kommer att behöva avslöja någonting som rör era eventuella patent.  
Enkäten kommer att finnas på SUFs hemsida under september, sista 
svarsdag är 30 september. Svaren mailas till S050187@utb.hb.se  
Länk till enkäten (Microsoft Word)  
Frågor kring enkäten besvaras av Carina Ridenius och Teresa Samuelson på 
adress: S050187@utb.hb.se  
Med vänlig hälsning 
Malin Mohr  
Svenska Uppfinnareföreningen 
Sandelsgatan 21 
115 34 Stockholm  
Tel: 08-545 164 76 växel -70 
Mobil: 0708-44 47 43 
Fax: 08-545 164 71 
E-post: malin.mohr@uppfinnare.se 
 
Bli medlem i SUF www.uppfinnare.se  
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Bilaga 3. Påminnelsebrev  

Borås 2008-09-22  
Till dig som ännu inte svarat på enkäten angående patentinformation.  
För ett tag sedan fick du ett mail och en länk till en enkät på SUF:s hemsida. 
Kanske tillhör du dem som redan har svarat på enkäten och då kan du ignorera 
denna påminnelse. Men om du inte svarat på enkäten ännu vore vi mycket 
tacksamma om du kunde ta dig tid och göra det och sedan maila in den så snart 
som möjligt. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara.  
Bakgrunden till undersökningen är att det i internationella studier visat sig att 
SME som utnyttjar patentinformation ligger i framkant av sin sektor och får 
större möjlighet att utveckla sina produkter. I enkäten undersöker vi därför i 
vilken utsträckning små- och medelstora SME använder patentinformation såsom 
patentdatabaser, tidskrifter, webben och dylikt.  
Ditt svar på enkäten är viktigt för att uppsatsen ska få ett så bra empiriskt 
underlag som möjligt. Resultatet kommer också att vara mycket intressant för 
SUF och vi ber dig därför att medverka. Hoppas du vill vara med!  
Stort TACK för din medverkan!  
Hälsningar från  
Carina Ridenius & Teresa Samuelson  
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på:  
S050187@utb.hb.se  
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