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• Etablerades år 1885

• Nationell myndighet för immaterialrätt

• Rapporterar till Näringsdepartementet

Foto: Yvonne Ekholm Foto: PRV

• Kontor i Stockholm och Söderhamn

• Ca 350 anställda



Vad gör vi?

Patent
Periodisk skrift

Design
Varumärken

Upphovsrätt



Immateriella tillgångar

• Patent

• Varumärke

• Design

• Upphovsrätt

• Avtal

• Lagen om företagshemligheter

• Domännamn

• Firmanamn

• Licens

• Know-how



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



Varför immaterialrätt?

• Skydd för FoU

• Handlingsfrihet

• Skydd mot piratkopiering

• Utbyte med andra företag

• Samarbete 

• Bytesobjekt

• Tillgång till teknik

• Intäktskälla

• Högre säljpris på produkt

• Attrahera investerare

• Licensiera ut egen teknik

• Patent kan säljas

• Ge kunder säkerhet



Immaterialrättslig strategi

• En registrerbar rättighet är 

inte den enda vägen att gå...

Alternativa strategier:

• Hemlighålla tekniken

• Publicera tekniken

• Först ut på marknaden



Har ni ett kännetecken på en 
produkt eller tjänst som ni 
vill ska vara unik för er?



Kort om varumärke

• Registrerat varumärke ger

• Ensamrätt att använda varumärket för de varor/tjänster som omfattas av 

registreringen

• Ensamrätt till kommersiellt utnyttjande

• Obegränsad skyddstid, förnybart vart tionde år

• Krav för registrering

• Ska kunna återges grafiskt

• Särskiljande



Erbjuder ditt företag en 
produkt där det är viktigt att ni 
är ensamma om utseendet?



Kort om design

• Designskydd/mönsterskydd ger

• Ensamrätt till kommersiellt utnyttjande

• Skyddstid i max 25 år

• Krav för designskydd

• Nytt

• Särpräglat



Exempel på design

Scania



Vad kan skyddas?

• Produkter eller produktdelar

• Med produkt menas ett 

industriellt eller 

hantverksmässigt framställt 

föremål, t ex:

• Förpackningar

• Utstyrslar

• Grafiska symboler

• Typsnitt



Tar ni fram teknik som löser problem 
för er eller era kunder?



Kort om patent

• 20 års ensamrätt till kommersiellt skydd

• Motprestation från uppfinnaren

• Offentliggöra tekniken

• Årlig avgift

• Krav för att erhålla patent

• Nyhet

• Uppfinningshöjd

• Industriell tillämpbarhet



Exempel på patent

Hövding



Var har du din marknad?

Världen

Europa

Sverige

EPC

PCT



Använder ni texter, bilder eller musik 
som anställda eller andra har skapat?



Kort om upphovsrätt

• Skyddar konstnärliga och litterära verk

• Uppkommer automatiskt, kan inte registreras

• Gäller i 70 år efter upphovspersonens död

”Att få bestämma över det man skapat”



Exempel på upphovsrätt

Astrid Lindgren AB



Söktjänster
- få koll på läget



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



• Tekniksökning
• Vilka patentsökta tekniska lösningar existerar?

• Nyhetsgranskning
• Är min tekniska lösning ny?

• Patenterbarhetsbedömning
• Skulle min uppfinning kunna patentskyddas?

• Validitetsgranskning
• Tvivlar du på konkurrentens skydd?

Exempel på söktjänster



PRV Interpat

Prisexempel:

• Nyhetsgranskning 12 100 SEK
Skaffa sig ett patent kan vara en dyr historia. Undvik onödiga kostnader – börja 

med att ta reda på om din idé är ny genom en nyhetsgranskning. 

• Personligt startkit – patent 3 000 SEK

Denna uppdragstjänst innebär att du bokar in en patentingenjör under två 

timmar för att gå igenom hur patentsystemet fungerar och för att lära dig hur du 

själv kan ta reda på vilka patent som redan finns, och var du kan hitta 

ytterligare hjälp för att kunna använda din uppfinning.



Ekonomiskt stöd

• Vinnova – Sök finansiering.

• verksamt.se – Hitta offentlig finansiering.



PRV:s hemsida 
- hjälp till självhjälp



Gratisdatabaser via prv.se

• Svensk patentdatabas

• Espacenet (internationell databas - EPO)

• Svensk varumärkesdatabas

• TMView (varumärken Europa)

• Romarin (varumärken internationellt - WIPO)

• Svensk designdatabas

• Designview (mönsterskydd globalt - nat. + EUIPO + WIPO)









KUNDSUPPORT

08-782 28 00

kundsupport@prv.se



Tack!
jonas.holmqvist@prv.se


