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SERVICEBOK FÖR 
IMMATERIELLA 

TILLGÅNGAR

https://www.prh.fi/sv/index.html


Serviceboken hjälper dig att känna 
igen ditt företags immateriella 
tillgångar och att skydda, förvalta 
och utnyttja ditt kunnande och 
resultaten av ditt arbete. 

Med servicebokens vägledning 
kan du gå igenom ditt företags 
immateriella tillgångar och 
överväga lämpliga sätt att skydda 
dem. När du har skyddat dina 
immateriella tillgångar i god tid 
före lanseringen av din produkt, 
undviker du eventuella otrevliga 
överraskningar senare. 
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Företagsnamn
Jag vet hurdana företagsnamn (firmor) 
samt bifirmor och parallellfirmor  
företag kan ha.

Jag vet hur mitt företag kan använda olika 
bi- och parallellfirmor.

Mitt företag har redan på olika sätt dragit 
nytta av bi- och parallellfirmor.

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Välj namn för ditt företag omsorgsfullt: ett bra företagsnamn 
skiljer dig från dina konkurrenter och är lätt att komma ihåg. 
En parallellfirma är firman (företagsnamnet) på ett annat språk. 
Ditt företag kan bedriva en del av sin verksamhet under en 
bifirma. Genom att registrera namnen i handelsregistret får du 
ensamrätt till dem. 

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / handelsregistret 

https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/yritystennimet.html
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Jag har hittat lämpliga lediga 
domännamn för mitt företag.

Jag har reserverat domännamn för mitt 
företags webbplats.

Mitt företag har flera webbplatser, 
till exempel för olika produkter eller 
marknadsföringskampanjer.

Domännamn  
eller domain

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Du vill säkert inte att dina konkurrenter ska ta ett bra domän-
namn ifrån dig. Du kan också registrera domännamn på förhand 
för kommande behov. Kontrollera i förväg att ditt domännamn 
inte gör intrång i tidigare registrerade namn eller varumärken. 

ytterligare infOrmatiOn: www.viestintavirasto.fi / fi-domänen

https://www.viestintavirasto.fi/sv/fidomanen.html
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Jag vet hurdana produktnamn eller -känne-
tecken kan registreras som varumärken.

Jag har sökt i varumärkesdatabaser  
men har inte hittat registrerade varumärken 
som motsvarar mitt. 

Mina produkters namn och kännetecken 
har registrerats som varumärken i eller 
utanför Finland.

Varumärke

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Ett bra varumärke sticker ut ur mängden på ett 
positivt sätt och är lätt att komma ihåg.  Ett registrerat 
varumärke ger dig ensamrätt och du kan förbjuda andra 
att använda likadana märken för likadana produkter.  
Det är enkelt att ansöka om varumärke på nätet.   

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / varumärken

https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit.html
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Jag har sökt i patentdatabaser för att 
hitta vad som redan har uppfunnits. 

Jag har sökt patent på min uppfinning i 
eller utanför Finland.

Patent

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Om du har uppfunnit en ny teknisk lösning, dvs. ett 
förfarande, en anordning eller en produkt, eller ett nytt 
sätt att använda dem, kan du söka patent. Patent ger 
dig ensamrätt till din uppfinning och kan hindra dina 
konkurrenter från att kopiera den. Med en internationell 
patentansökan kan du få patent i alla de målländer som är 
viktiga för ditt företag. 

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / patent

Jag vet vad som kan patenteras. 

https://www.prh.fi/sv/patentit.html
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Jag vet vad en nyttighetsmodell är och hur 
den skiljer sig från patent. 

Jag har rett ut att mina produkter inte gör 
intrång i de skydd som andra har fått för sina 
uppfinningar. 

Jag har sökt nyttighetsmodell på min 
uppfinning i eller utanför Finland.

Nyttighetsmodell

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Nyttighetsmodell dvs. ”småpatent” kan du få för en 
teknisk lösning, anordning eller produkt.  Den ger dig 
snabbt skydd för din uppfinning. Nyttighetsmodellen 
lämpar sig synnerligen bra för att skydda enkla 
uppfinningar som avser anordningar och produkter.  

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / nyttighetsmodeller

https://www.prh.fi/sv/hyodyllisyysmallit.html


9

 

Jag har rett ut att ingen sådan design har 
registrerats som liknar den i min produkt. 

Jag har ansökt om mönsterrätt för min 
produkt i eller utanför Finland.

Jag vet vad mönsterrätt (skydd för 
design) innebär.

Mönsterrätt

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Också utseendet på en produkt har betydelse på 
marknaden. För att hindra kopiering och trygga dina 
rättigheter lönar det sig att söka skydd för en ny 
produkts design. Du kan också söka mönsterrätt för en 
del av produkten. Endast utseendet kan skyddas.

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / mönsterrätt 
(mönsterskydd)

https://www.prh.fi/sv/mallioikeudet.html
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Vid behov använder jag ©-symbolen för 
att markera att resultatet av mitt arbete är 
skyddat med upphovsrätt.  

Mitt företag har kommit överens om 
upphovsrätt med sina anställda och partner.  

Upphovsrätt

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Utöver litterära eller konstnärliga verk kan till exempel 
datorprogram skyddas med upphovsrätt. Upphovsrätten 
uppstår automatiskt för den som skapat verket. 
Avtala alltid med skaparna om du vill utnyttja verket 
kommersiellt inom företagsverksamheten.   

ytterligare infOrmatiOn: www.minedu.fi / upphovsrätt

Jag vet vad upphovsrätt innebär.

http://minedu.fi/sv/upphovsratt
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Vårt företag har klara anvisningar om 
vad vi kan avslöja för utomstående. 

Vi har träffat vederbörliga sekretessavtal 
med våra partner.

Min uppfinning hålls hemlig och i säkert 
förvar innan patentansökan lämnas in. 

Sekretess 

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Skydda dina affärshemligheter genom att träffa skriftliga 
överenskommelser.  Inkludera en sekretessklausul i varje 
arbetsavtal.  Du behöver inte alltid berätta allt för dina 
samarbetspartner. Ingå sekretessavtal i god tid innan du 
börjar ditt utvecklingsarbete.

Fråga våra experter om sekretess och avtal.
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Jag känner till riskerna med publicering av 
värdefulla uppgifter och material.

Jag vet i vilket skede jag tryggt kan publicera 
min produkt, uppfinning eller någon annan 
ny lösning.

Jag vet vad mitt företag absolut inte kan 
publicera till exempel på nätet.

Publicering

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
När du har ansökt om varumärkes-, patent-, nyttighetsmodell- 
eller designskydd, eller en kombination av dessa för din produkt 
eller uppfinning, kan du tryggt publicera den. Publiceringen av 
resultaten av ditt arbete vid rätt tidpunkt kan förbättra din position 
på marknaden när andra ser vad som redan har utvecklats och av 
vem. Publicering kan också vara en risk: om du publicerar uppgifter 
för tidigt eller på fel plats, kan du förlora din chans att senare få 
ensamrätter såsom patent, nyttighetsmodell eller designskydd.

Fråga våra experter om publicering samt när det ska ske.
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Mina samarbetspartner har undertecknat 
skriftliga avtal.  

I de avtal som mitt företag har träffat har vi 
kommit överens om immateriella rättigheter.

Jag har ingått licensavtal om användningen 
av mina immateriella rättigheter.

Avtal

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Träffa avtal och undvik problem. Varje avtal bör innehålla 
en detaljerad uppräkning av bland annat de immateriella 
rättigheter, dvs. IPR-rättigheter, som ska överlåtas och 
deras begränsningar, de ersättningar som ska betalas och 
de rättigheter som företaget bibehåller. Kom också noga 
överens om avtalsvillkor, när avtalet träder i kraft och när 
det upphör. 

Fråga våra experter om avtal.
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IPR-information
Informationstjänster och databaser 

I mitt företag samlar vi informationen om våra 
immateriella tillgångar på ett och samma ställe.   

Jag använder avgiftsfria informationstjänster 
för att hålla mig informerad om bland annat 
hurdana uppfinningar mina konkurrenter har 
gjort och hurdana varumärken och hurdan 
design de har registrerat.

När jag behöver professionell 
informationssökning, anlitar jag en expert.

Om du inte kryssade för alla alternativ, läs följande:
Förvara uppgifterna om ditt företags immateriella tillgångar på 
ett ställe för att underlätta informationsförmedlingen och verifiera 
äganderätten. Avgiftsfria informationstjänster och avgiftsbelagda 
granskningstjänster finns tillgängliga för konkurrentuppföljning 
och för att kartlägga ditt behov att skydda nya produkter. 

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / informationstjänster

ytterligare infOrmatiOn: www.prh.fi / granskningstjänster

https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/tjanster/informationstjanster.html
https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/tjanster/granskningstjanster.html
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Nästa steg
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Att skydda och förvalta 
immateriella tillgångar är en 

lönsam investering. 
Kontakta oss för 
mer information!

www.prh.fi

Arkadiagatan 6A, Helsingfors

PB 1140, 00101 Helsingfors

Kundservice: Tfn 029 509 5040 

https://www.prh.fi/sv/index.html

