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Kort om PRV

• I huvudsak en 

avgiftsfinansierad 

myndighet (t.o.m. 

2016-12-31)

• Under 

Näringsdepartementet



Söderhamn, ca 100 personer

• Varumärke

• Design

• Periodisk skrift

• Personnamn

• Kundtjänst

Stockholm, ca 250 personer

• Patent

• Marknad

• Verksledning

• PRV InterPat

• Bibliotek

PRV i Söderhamn och Stockholm



Immateriella 
tillgångar

Forskning och 
utveckling

Innovation

- Kommersiell framgång

- Samhällsnytta

- Arbetstillfällen

- Tillväxt

- Konkurrenskraft

Anslagsgivare/finansiärer

Vinnova,

Vetenskapsrådet etc.

- Kunskap

- Renommé

- Kännetecken

- Unik teknologi

Från investeringar till nyttiga innovationer
- Immaterialrättens roll i värdekedjan

Kunskap om immaterialrätt 
är en förutsättning



Agendan idag

• Vad är immateriella tillgångar

• Varumärke

• Patent

• Design

– Upphovsrätt

• Frågor



Vad menar vi med immateriella 

tillgångar?
KÄNNETECKEN TEKNIK

UPPHOVSRÄTTER DOMÄNNAMN       FÖRETAGSHEMLIGHETER

AFFÄRSMODELLER       EGNA DATABASER SPETSKUNSKAP

DOKUMENTATION AV ARBETSMETODER       KNOW-HOW       

LICENSER MJUKVARA DU UTVECKLAT SJÄLV

FRANCHISEAVTAL SAMARBETSAVTAL

VARUMÄRKE       MÖNSTER       PATENT

GOODWILL       m fl. 
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Vad menar vi med immateriella 

rättigheter?



Immaterialrätt

PATENT

Skydd i 20 år

VARUMÄRKE

Skydd för ord, figur, 

utstyrsel, ljud… i n x 10 år

UPPHOVSRÄTT

Formskydd tills 70 år efter 

upphovsmannens död

DESIGN

Utseendeskydd 

i max 25 år

INDUSTRIELLT

RÄTTSSKYDD



VARUMÄRKESSKYDD

Kännetecknet  är ett av företagets största 

tillgångar!



Vill du bygga ett starkt varumärke?
Börja med att skydda det.



Kort om varumärke 

• Registrerat varumärke ger

– Monopol att använda varumärket för de varor/tjänster 

som omfattas av registreringen

– Obegränsad skyddstid, förnybart vart tionde år

• Krav för registrering

– Kunna återges grafiskt

– Särskiljande



Ord ICA

Figurer

Slogans ”Clas Ohlsson – gör pojkar av män”

Bokstäver/siffror 3

Personnamn Björn Borg

Utstyrsel

Färg

Ljud

Exempel på varumärke

http://www.lofbergslila.se/?logout
http://www.lofbergslila.se/?logout
http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/varumärke/108339.pdf
http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/varumärke/108339.pdf


Varumärke

• Särskiljer varor och 
tjänster

• Kan bidra till effektiv 
marknadsföring

• Identifikationsmedel

• Kan utgöra en 
symbol för kvalitet

• Ursprung

• Innebörd - goodwill



Varumärke

• Grundläggande krav för särskiljningsförmåga

– Fungera som individualiseringsmedel

– Inte inskränka konkurrenters rätt att beskriva sina 

produkter

• Svensk Varumärkesdatabas

http://www.prv.se/Varumarke/e-tjanster/


Framgångsrik 

varumärkesanvändning



• Om märket kan uppfattas som:
• någon annans varumärke, firma, konstnärsnamn eller 

porträtt.

• någon annans upphovsrättsskyddade verk.

• Om märket strider mot lag, allmän ordning 
eller väcker förargelse.
• ”Jag är tokig i Säter” reg. 528713.

• Innehåller en officiell beteckning.

Hinder mot registrering 



Världen

(WIPO)

EU

(EUIPO)

Sverige

(PRV)

Registreringsmöjligheter



EU-varumärke

• Skydd i hela unionen

• Registrering; PRV eller 

EUIPO



Internationell

varumärkesregistrering

• Madridprotokollet 

• 97 stater + EU

• ”Knippe” av 

rättigheter

• Ansökan via PRV World Intellectual 

Property Organisation, 

WIPO



Avgifter

Nationell ansökan  via e-tjänst                 1800 kr

Nationell ansökan via blankett                 2300 kr

Ansökan till EUIPO för EU-varumärke      850 euro

www.euipo.eu

Ansökan om internationell registrering    se webbplats

hos WIPO

www.wipo.org



PATENT
- En teknisk lösning på 

ett problem



Kort om patent

• 20 års ensamrätt till kommersiellt skydd

– Läkemedel 5 års tilläggsskydd

• Motprestation från uppfinnaren

– Offentliggöra tekniken

– Årlig avgift 

• Krav för att erhålla patent

– Nyhet

– Uppfinningshöjd

– Industriell tillämpbarhet



Kriterier för patenterbarhet

• Nyhet

• Uppfinningshöjd

• Industriell tillämpbarhet



Går inte att få patent på

• Affärsmetoder/Tjänster

• Rena upptäckter

• Matematiska metoder

• Enbart datorprogram

• Medicinska metoder



Nyhet

• Offentligt material = nyhetshinder

• Offentliggjorda patentansökningar 

och patentskrifter

• Facklitteratur, avhandlingar

• Mässor, föredrag, seminarier

• TV, press och radio

• Öppen utövning



Uppfinningshöjd

• Skilja sig väsentligt från vad som är förut 

känt.

• Inte vara en uppenbar modifiering av

känd teknik.



Uppfinningshöjd

Teknikutveckling

Känd teknik

Uppenbar modifiering 
av känd teknik

Uppfinningshöjd?



Miljonär eller miljardär?



Skydd i andra länder

2016-10-14

Prioritetsåret

3. Europeisk patentansökan 

Nationell ansökan 2. PCT-ansökan

1. Söka i varje land

1 år



Speciellt utomlands

• Kina blir bättre

• USA meddelar patent på ”allt”

• EU-patent

• Bruksmönster

http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=se_se&FT=D&date=19770510&CC=US&NR=4022227A&KC=A


Varför söka patent?

• Få tillbaka investeringar

• Försvara sin marknadsposition

• Tvinga konkurrenter till egen utveckling

• Högre pris vid försäljning av produkten 

eller hela företaget



Varför inte söka patent?

• Produkten har kort livslängd

• Hemlighållande

• Svårt att bevisa plagiering

2016-10-14



Patentintrång
• När?

– Någon kommersiellt utnyttjar uppfinningen utan tillåtelse / 
licens.

– Regleras av Patentlagen, 9 kap.

• Åtgärd?
– Påtala intrånget

• Var tydlig med att du tänker försvara din patenträtt.

– Göra upp i godo
• Licensavtal

• Överenskommet skadestånd

– Gå till domstol
• Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt)

• Patent- och marknadsöverdomstolen (Svea hovrätt)



PRV InterPat – Konsulttjänster

• Är min idé ny?

– Nyhetsgranskning

• Vad gör mina konkurrenter?

– Bevakningstjänster

• Gör jag intrång i någon annans skydd (patent, 

varumärke, design)?

• Gör någon intrång i mitt skydd?

• Är detta patent utfärdat på riktiga grunder?

http://www.prv.se/sv/Konsulttjanster/Vara-tjanster/Konsulttjanster-patent/Nyhetsgranskning/
https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/prv-interpat/soktjanster-patent/patentbevakning/


Kostnader

• Ansöknings- och granskningsavgift: 3000:-

• Meddelandeavgift: 1400:- (max 10 

patentkrav)

• Årsavgifter

• Kostnadsexempel

http://www.prv.se/sv/Patent/Avgifter-och-betalning/Nationell-ansokan-och-patent/
https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/innan-ansokan/kostnadsexempel-for-patent/


Vad kan patentinformation 

svara på?

Vilka lösningar finns

till ett tekniskt problem?

Är min uppfinning

patenterbar?

Gör jag intrång?

Vilken teknik utvecklar

mina konkurrenter?

Vem är starkast inom 

(det nya) teknikområdet?

Tekniska frågor

Affärsrelaterade

frågor

Legala frågor



DESIGNSKYDD



Designskydd/mönsterskydd

• Designregistrering skyddar utseende.

• Designskydd/mönsterskydd ger:

– Ensamrätt till kommersiellt utnyttjande

– Skyddstid i max 25 år

• Krav för designskydd:

– Nytt (12 månaders skonfrist)

– Särprägel



Vad kan skyddas?

• Produkter eller produktdelar

• Med produkt menas ett industriellt 

eller hantverksmässigt framställt 

föremål, t ex:

– Förpackningar

– Grafiska symboler

– Typsnitt

– Specifika användargränssnitt



Exempel på design

Tablett

Lastbil och leksak

Dörrmatta

http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/Design/69074.pdf
http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/Design/69074.pdf
http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/Design/43766.pdf
http://www.prv.se/upload/dokument/Immaterialrätt/Design/43766.pdf


Avgifter för design

• Svensk ansökan 1900 kr

• Samregistreringsavgift 1400 kr

• Avgift för varje bild utöver den första 200 kr



Internationellt

• EU-formskydd (EUIPO)

• Haag/Genève-avtalet (WIPO)
- ”Knippe” av rättigheter.

- Ej basregistrering.

- 60 länder.

- Sverige ej medlem, men EU.



UPPHOVSRÄTTSKYDD



Upphovsrätt 

• Skydd direkt vid skapandet
– Skyddar sättet en idé kommer till uttryck

– Skyddet varar 70 år efter upphovsmannens död

• Krav för skydd
– Tillräcklig originalitet utan estetiska krav

• Skyddet består av två delar
– Ideellt

– Ekonomiskt



Vad kan omfattas av upphovsrätt?

• Texter

• Datorprogram

• Musik

• Film

• Foto

• Byggnadskonst, brukskonst



Företagsexempel
PUGZ – trådlösa, laddningsbara hörlurar

• Varumärke

• Patent

– Laddanordningen

• Crowdfunding-finansierat



Företagsexempel
Välinge – klickgolv och klickmöbler

• Patent

– Klickfunktionen

• 179 st licentillverkare globalt

• Kundregister

• Kompetens och spetskunskap



Företagsexempel
Morakniv AB – knivar för generationer

• Varumärke

• Designskydd



Företagsexempel
Roxtec – kabel- och rörgenomföringar

• Varumärke

– Slogan ”We seal your world”

– Färgkombination

• Patent

– Kabelgenomföringen

• Företagshemligheter

– Tillverkningsprocessen

• Patentdokumentation

– För att undvika intrång



Innovationschecken

• VINNOVA står för kosingen.

• Vidareförmedlare: ALMI, IUC och 

Coompanion.

• Upp till 100.000 kr för att exempelvis ta 

fram en immaterialrättsstrategi.



prv.se
- lär dig mer och testa din idé eller ditt företag



prv.se
- portal för verktyg och information

• Information 

– http://www.prv.se/sv/

• Webbsändningar

– http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Filmklipp/

• Kurser/utbildningar

– https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/utbildning/

– https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/utbildning/prv-skolan-online/

• Databaser

– https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/databaser/

http://www.prv.se/sv/
http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Filmklipp/
https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/utbildning/
https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/utbildning/prv-skolan-online/
https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/databaser/


Det finns inga dumma frågor

• Kundsupport: 

08-782 28 00 

kundsupport@prv.se

2016-10-14



Tack!


