Skydda din design
Design utan skydd lever ofta en rättslös tillvaro, fri att
kopiera och tillverka. Ett designskydd ger dig ensamrätt
att kommersiellt utnyttja designen av ett föremål.
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Skyddar dina idéer

Varför skydda din design?
Design får en allt större betydelse i vårt samhälle. Det räcker inte med
att ta fram en bra produkt. För att nå kommersiell framgång måste
produkten dessutom ha ett tilltalande yttre. En god design är ett avgörande konkurrensmedel.
Poängen med designskydd
Att utveckla bra design kräver ofta både hårt arbete och stora investeringar.
Designskyddet är avsett att uppmuntra detta.
Genom att skydda din design kan du hindra andra från att använda designen
kommersiellt. Det innebär att ingen annan får tillverka, sälja, eller importera
kopior av designen. Genom att söka skydd hos PRV får du konkret dokumentation på när din design registrerats.
Väljer du att skydda din design kan det bli lättare att hitta affärspartners. En
ensamrätt kan göra det mer attraktivt för andra att investera i din affärsidé.
Om någon använder din registrerade design eller en snarlik sådan utan tillstånd
kan det innebära att denne gör sig skyldig till mönsterintrång. Om det händer
kan du åberopa designskyddet gentemot konkurrenten och även vända dig
till en allmän domstol som kan förbjuda den som gjort intrång att fortsätta
med det. Dessutom kan det bli så att du får skadestånd. I vissa fall kan mönsterintrång till och med bestraffas med böter eller fängelse.
För att undvika att begå intrång på annans rättighet är det viktigt att du förvissar dig om att din egen formgivning inte är skyddad sedan tidigare. Du kan
få hjälp av vår konsultverksamhet, PRV InterPat, för att undersöka möjligheterna att få dina idéer registrerade eller se om du riskerar att göra intrång
i någon annans skydd.
Designskyddet gäller i maximalt 25 år. Registreringen gäller för en eller flera
femårsperioder, räknat från den dag då du lämnade in din ansökan.

Två ord för samma sak
Den rättsliga termen för skyddet för formgivning är mönsterskydd, men i
dagligt tal används oftast designskydd.

Vad är design?
Med design, formgivning och mönster avses egentligen samma sak, det vill
säga en produkts utseende. En produkt definieras som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, grafiska symboler och typsnitt,
men inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara utseendet på
en webbplats eller digitala ikoner.
Som produkt räknas även delar som monteras till en sammansatt produkt.
Men en beståndsdel till en sammansatt produkt kan endast skyddas om den

är synlig vid normal användning. Designskydd är ett rent form- eller utseendeskydd, inte ett skydd för bakomliggande tekniska idéer eller funktioner.  
Ornament bedöms som en produktdel och är en grafisk fantasiskapelse som
används till dekorering av olika slags produkter, till exempel dekoren på
hushållspapper, tyger och tapeter. Det kan vara en ytdekor eller en relief. Även
tredimensionella dekorer kan ibland skyddas som ornament, till exempel
stuckaturimitationer.

Vilken design kan skyddas?
För att din design ska kunna skyddas måste den vara ny och ha särprägel. En
design anses som särpräglad om helhetsintrycket skiljer sig från vad som tidigare är känt.
• vara ny
• ha särprägel
Du kan inte skydda en design som är så enkel och banal att den bör vara
tillgänglig för alla att använda. Det kan till exempel vara enkla geometriska
former eller enkla rand- och rutmönster. Det är som regel inte tillräckligt att
bara göra om en gammal design genom att exempelvis ändra färg på det eller
använda ett nytt material. Designen måste vara resultatet av någon form av
skapande verksamhet.

Vill du veta mer?
På vår webbplats www.prv.se finner du det mesta du behöver veta om designskydd; hur du söker, lagar och regler. Här får du också mer kunskap om immaterialrätt och dess möjligheter. I Svensk Designdatabas hittar du design som
beviljats skydd i Sverige.  
Du är också välkommen till vårt bibliotek där du kan ta del av litteratur och
tidskrifter inom immaterialrättsområdet.

För att skydda din idé ytterligare
behöver du kanske komplettera med
ett varumärkesskydd.

Gå på kurs!
PRV erbjuder kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet,
men också om hur du använder skydden på bästa sätt för att tjäna pengar på
dina idéer. Vi anpassar kurserna till din situation och dina behov. Vi kan hålla
kursen där det passar dig.

Immaterialrätt
• Precis som det låter är immaterialrätt samlingsnamnet på rätten till ickemateriella tillgångar, såsom uppfinningar, varumärken, design eller texter
ur en bok. Precis som med fysiska produkter kan immateriella tillgångar
säljas eller licensieras.

Patent
• Patent är ett skydd för en ny teknisk lösning på ett problem.
• Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda
uppfinningen i upp till 20 år.
• Patent är en ensamrätt att använda den skyddade tekniken, i utbyte mot
att uppfinningen offentliggörs.

Varumärke
• Varumärke är ett kännetecken för ett företags tjänster eller produkter.
• Varumärket kan till exempel bestå av figurer (ofta kallad logotyp), ord,
bokstäver, siffror, ljud eller en utstyrsel.
• En registrering gäller på obestämd tid förutsatt att den förnyas vart tionde
år.

Design
• Designskyddet är ett rent form- eller utseendeskydd.
• Designskyddet omfattar endast utseendet, inte funktionen eller tekniken.
Skyddstiden är maximalt 25 år.
• Utseendet ska vara resultatet av ett skapande arbete.


Kundtjänst
Hos PRV:s kundtjänst svarar våra kunniga medarbetare på dina frågor om immaterialrätt. Skriv till kundtjanst@prv.se eller ring 08-782 28 00. Det lönar sig.

Den idévänliga myndigheten
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På PRV har vi förmånen att arbeta med nya idéer i teknikens framkant varje
dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.
Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för
tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden.
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