Vill du registrera din design?
Gör en sökning för att vara på den säkra sidan
PRV registrerar din ansökan om den uppfyller de rättsliga (formella)
kraven för registrering. Andra krav är att designen måste vara ny och
ha särprägel. Vid ansöknings- och registreringsförfarandet granskas
inte detta, men det kan komma att granskas senare, om det kommer
invändningar mot att designen registrerats.
Innan en produkt exempelvis ska importeras till Sverige eller börja marknadsföras är det
viktigt att få svart på vitt att du ”äger” designen, d v s att din design antingen är helt ny
eller skiljer sig tillräckligt från det som är känt förut. Det är viktigt att veta att du inte
kränker någon annans designrätt.
Vi rekommenderar dig att söka efter tidigare registreringar och samla information om
liknande registreringar innan eller i samband med din ansökan. Du bör inte bara granska
den Svenska Designdatabasen utan även registreringar hos EU-myndigheten OHIM och
den internationella organisationen WIPO.
Vi har sammanställt informationsdatabaser för detta och hur du går tillväga. Dessa register
är oberoende av varandra och innehåller registreringar med rättsverkan i Sverige.
Det är viktigt att känna till att formgivningar som inte lämnats in för registrering kan
omfattas av det oregistrerade skyddet som automatiskt börjar gälla inom den Europeiska
Unionen. Du bör även göra ytterligare sökningar efter liknande formgivningar i produktkataloger och genom sökning på internet för att säkerställa designens nyhet och särprägel.
Vill du att PRV ska hjälpa till med granskningen så kontakta PRV InterPat. Läs mer på prv.
se/konsulttjanster
Ny: Designen är ny om ingen annan identisk design gjorts allmänt tillgänglig före ansökningsdagen eller prioritetsdagen.
Särprägel: Designen anses ha särprägel om helhetsintrycket skiljer sig från design som sedan tidigare är känd. Enkla geometriska former eller enkla rand- och rutmönster kan inte
registreras. Det är som regel heller inte tillräckligt att du bara gör om en gammal design
genom att exempelvis ändra färgsättning eller använda dig av ett nytt material
OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market - byrån för harmonisering inom
den inre marknaden (varumärken och design) som finns i Alicante i Spanien.
WIPO: Om du vill skydda din design i länder som inte ingår i EU kan du utnyttja det internationella registreringssystemet, som administreras av Internationella Byrån (IB) på World
Intellectual Property Organisation (WIPO) i Genève
Oregistrerat skydd: Skyddet varar i tre år och avser ett efterbildningsskydd. Med efterbildningsskydd menas att den påstådda intrångsgöraren måste ha känt till designen. Om du
önskar ett mer omfattande skydd måste du som designinnehavare ansöka om ett registrerat
designskydd inom tolv månader räknat från dagen för offentliggörandet.

Guide till sökning i Designregistren
Guide till sökning i Svensk Designdatabas
http://www.prv.se/Design/e-tjanster/
Klicka på Svensk Designdatabas. Databasen öppnas i nytt fönster. Känner du till
ansökningsnumret eller registreringsnumret så skriv in det i respektive fält och klicka
på sök. Vill du till exempel veta vilka stolar som är skyddade så kan du få fram dessa
genom att antingen söka på produkt eller genom klassökning.
Produkt
Skriv stol i rutan för produkt. Du kommer då att få träff på alla registreringar/ansökningar som har stol i produktbenämningen. Sittmöbler eller pallar kommer då
inte upp eftersom de har en annan produktbenämning.
Klassökning
Har du först sökt på stolar ser du att klassen för dessa är 06-01. Känner du inte
till klassystemet kan du ta hjälp av Locarnoklasslistan. Klass 6 som är huvudklass
innehåller möbler och inredningsartiklar och underklassen 1 innehåller sittmöbler.
När du valt din klass väljer du hur du vill att resultatet ska presenteras, i text eller i
bild. Klicka på sök. Du kan klicka in på ansökningsnumret eller registreringsnumret
för att få mer detaljerad information.

Guide till sökning i WIPO:s designregister Haag Express databas
www.wipo.int/ipdl//en/hague/
Sök i Haag Express databas för att hitta internationella registreringar från 1999.
Internationella registreringar som har designerat OHIM gäller i Sverige. Är du bara
intresserad av att söka efter registreringar som gäller i Sverige så skriv in EM efter
Designated Contracting Parties (EM är benämningen på OHIM).
Kombinera detta med den klass som du är intresserad av. Klassen skriver du in
efter Locarno Classification.
Klicka på Search. Du får upp en träfflista där du måste klicka in dig på varje
träff i listan.

Kontakta oss
Vi besvarar gärna dina frågor och ger detaljerad
information om designgranskningar:
Tel: 08-782 25 00, interpat@prv.se
Tel: 08-782 28 00, kundtjanst@prv.se

Guide till sökning i EU:s designregister, e-search plus
https://oami.europa.eu/eSearch/
I EU:s designregister e-search plus hittar du community designs (från 2003) som
gäller inom den Europeiska unionen och därmed i Sverige.
Här kan du använda dig av registreringsnumret, om du känner till det. Men du
kan även söka på ägare och klass.
Det är samma klassificeringssystem som i Sverige.
För att kunna söka på klass måste du välja avancerad sökning, därefter scrollar
du ner och väljer Locarnoklassificering i spalten till höger. I rutan skriver du den
klass du är intresserad av, ex 28-03, i drop-down listen till höger väljer du ordet
inte. Klicka sedan på sök.
Det är bara de 450 första träffarna som visas så vill du se alla träffar måste du
söka i tidsintervaller.
I den högra spalten finns flera sökkriterier att välja mellan.

Guide till sökning i Designview
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=sv
Sökverktyget för formgivningar baseras på de uppgifter som ingår i de deltagande
nationella myndigheternas och OHIM:s register.
Klicka på avancerad sökning och du kan välja mellan en mängd olika sökkriterier, bland annat Locarnoklassificering, myndighet, formgivare m.m.

Kontakta oss
Vi besvarar gärna dina frågor och ger detaljerad
information om designgranskningar:
Tel: 08-782 25 00, interpat@prv.se
Tel: 08-782 28 00, kundtjanst@prv.se

