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Immateriella tillgångar, innovation och 

samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens 

tidevarv 
 

En utlysning inom programmet Innovationsforskning.  

 

 

1 Sammanfattning 

Regeringen har gett Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV) i uppdrag 

att genomföra satsningar för att öka kunskapen om sambanden mellan 

immateriella tillgångar och värdeskapande. Detta innefattar förbättrad förståelse 

för hantering av immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och 

allmänhet.  

 

Vinnova bjuder in forskningsutförare, dvs. universitet, högskolor och 

forskningsinstitut, att ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom denna 

utlysning. Sista ansökningsdag är fredagen den 15 september 2017 kl. 14.00. 

 

Forskning finansierad inom utlysningen ska belysa samband mellan immateriella 

tillgångar, innovation och värdeskapande på samhällsnivå. I det sammanhanget 

ska nya förutsättningar som samhällets digitalisering medför analyseras. Det 

omfattar immateriella tillgångars förändrade roll för att generera kundvärde, 

konkurrensbarriärer och attraktion av samarbetspartners.  

 

Förståelse om värdeskapande från immateriella tillgångar och hur detta samspelar 

med immaterialrätten kräver insikt om komplexa juridiska begrepp och samman-

hang. Forskningen ska därför beakta immaterialrättens betydelse för dessa sam-

band och adressera relevanta juridiska frågeställningar. Forskningen kan adressera 

frågor om betydelsen av olika skyddsformer för immateriella tillgångar respektive 

hur dessa förändras beroende på digitaliseringen, t.ex. vid datadrivna innova-

tioner, 3D-printing etc.  

 

Både PRV och Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför 

positivt på ansökningar där både kvinnor och män medverkar som aktörer i 

projekten (samt att projektresultaten bidrar till ökad jämställdhet). 

 

PRV har deltagit i utformningen av utlysningen. 

 

Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen 

finns på www.vinnova.se under ”Sök finansiering”. 
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2 Vilka utlysningen riktar sig till 

Utlysningen välkomnar sökanden i projekt med en eller flera parter. Den sökande 

parten, som också är koordinator, ska vara ett svenskt universitet, högskola eller 

forskningsinstitut. Utländska parter får ingå i forskningsprojekten. 

 

3 Beskrivning av utlysningen 

3.1 Bakgrund och motiv 

Investeringar i immateriella tillgångar står idag för en ökande andel av de totala 

investeringarna i ekonomin. Dessa investeringar är en avgörande faktor för 

fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. 

 

Medvetenhet kring hanteringen av immateriella tillgångar har mot denna 

bakgrund stor värdeskapande potential. Utredningen ”Ökat värdeskapande ur 

immateriella tillgångar” (SOU 2015:16) pekade emellertid på brister i hanteringen 

av immateriella tillgångar, både när det gäller den allmänna medvetenheten i 

samhället och den affärsstrategiska hanteringen i delar av näringslivet. 

Utredningen pekade också på att det finns en potential i att öka användningen av 

patentinformation som underlag för att styra och bedriva forsknings- och 

innovationssatsningar.  

 

Mot denna bakgrund har regeringen uppdragit åt Vinnova och PRV att genomföra 

insatser för kunskapsutveckling för en förbättrad förståelse och hantering av 

immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet.1 

 

Vinnova och PRV har låtit genomföra en förstudie2 för att få en översikt över  

forskningens kunskapsläge kring hur hantering av immateriella tillgångar bidrar 

till samhälleligt välstånd. Förstudien fann att merparten av tidigare forskning 

pekar på ett positivt samband mellan immateriella tillgångar, innovation och 

ekonomisk tillväxt, eller produktivitetstillväxt. De flesta studier använder 

emellertid uteslutande patentdata i någon form som mått på immateriella 

tillgångar. Andra immateriella tillgångar, såsom varumärken och konstnärliga 

verk, lyser i stor utsträckning med sin frånvaro på grund av brist på data. Det är 

även sällan som studierna tar hänsyn till kombinationen av olika immateriella 

                                                 
1 För mer detaljerad information om uppdraget, se regeringsuppdraget Uppdrag för att genomföra 

insatser för kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella 

tillgångar, N2016/02167/IF, regeringsbeslut den 17 mars 2016. 
2 Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå, se del 2 i 

Vinnova-rapporten Samband mellan immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt – 

två kunskapsöversikter, länk: http://www2.vinnova.se/sv/Aktuellt--

publicerat/Publikationer/Produkter/Samband-mellan-immateriella-tillgangar-innovation-och-

ekonomisk-tillvaxt/. 

http://www2.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Samband-mellan-immateriella-tillgangar-innovation-och-ekonomisk-tillvaxt/
http://www2.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Samband-mellan-immateriella-tillgangar-innovation-och-ekonomisk-tillvaxt/
http://www2.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Samband-mellan-immateriella-tillgangar-innovation-och-ekonomisk-tillvaxt/
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tillgångar och dess effekter på tillväxt och välstånd. Mer forskning behövs därför 

som tar ett samlat grepp om alla relevanta immateriella tillgångar och relaterar 

dessa till värdeskapande på samhällsnivå. 

 

Förstudien fann vidare att få studier empiriskt relaterar strategier kring 

immateriella rättigheter till ekonomiskt välstånd. På branschnivå har i och för sig 

skillnader i utnyttjandet av immateriella rättigheter studerats. Valet mellan att 

formellt och icke-formellt skydda uppfinningar och teknologier verkar till stor del 

bero på vilka typer av teknologier, produkter och processer som berörs respektive 

hur effektivt skyddet är i praktiken. Detsamma kan sägas om valet mellan olika 

typer av immateriella rättigheter.  

 

Utformningen av immateriella rättigheter och annan lagstiftning är inte bara av 

vikt för om, hur eller var immateriella tillgångar skapas. Den påverkar även vilka 

strategier som företag använder sig av när det gäller att hantera sina immateriella 

tillgångar. Till exempel kan man anta att en starkare lagstiftning för företagshem-

ligheter både kan vara komplement och substitut till patentansökningar. I det sena-

re fallet finns det – åtminstone teoretiskt sett – risk för att kunskapsspridningen 

minskar.  

 

Därutöver så tar denna utlysning fasta på digitaliseringen av näringsliv och sam-

hälle i stort och de förändrade förutsättningar för värdeskapande och välstånd som 

detta medför. Regeringens nyindustrialiseringsstrategi3 och digitaliseringsstrategi4 

syftar till att företag i svensk industri ska vara ledande i att utnyttja digitaliserin-

gens möjligheter. Detta ställer stora krav på företagens förmåga att ställa om för 

att kunna vara konkurrenskraftiga i den digitala transformation som just nu pågår. 

Upphovsrättsligt skydd kan komma ifråga för, i princip, alla typer av digitalise-

rade produkter − konstnärliga och litterära verk såväl som mjukvara. Här behövs 

mer forskning kring sambanden. 

3.2 Syfte 

Den här utlysningen syftar till att öka kunskapen om samband mellan hantering av 

immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige, med särskilt fo-

kus på digitaliseringens betydelse. Ett viktigt mål är ett mer faktabaserat diskus-

sions- och beslutsunderlag för policyaktörer. Genom forskningen ska även företag 

och andra organisationer, liksom professionella inom immaterialrättsområdet, ges 

ökade förutsättningar att på ett informerat och strategiskt sätt hantera immateriella 

tillgångar.  

                                                 
3 Se http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/mikael-damberg-presenterar-

regeringens-nyindustrialiseringsstrategi/.  
4 Se 

http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliserin

gsstrategin_slutlig_170518-2.pdf.  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/mikael-damberg-presenterar-regeringens-nyindustrialiseringsstrategi/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/mikael-damberg-presenterar-regeringens-nyindustrialiseringsstrategi/
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
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3.3 Innehåll och genomförande 

Obligatoriska inslag i projekten 

Övergripande fokus 

Mot bakgrund av den behovsbild som tecknats i avsnitten ovan om utlysningens 

bakgrund, motiv och syfte, ska forskning som finansieras inom utlysningen 

adressera följande övergripande frågor: 

 

- Hur ser sambanden ut mellan företags och andra organisationers förmåga 

att nyttja immateriella tillgångar för innovation, ekonomisk tillväxt och 

välståndsskapande?  

- Hur påverkar det politiska och legala ramverket, framförallt utformning 

och tillämpning av immateriella rättigheter, innovationsprocesser och 

värdeskapande? 

- Hur påverkas marknadsaktörers strategival för hantering av immateriella 

tillgångar av digitaliseringens nya förutsättningar? Detta omfattar kontroll 

av och tillgång till tekniska plattformar och värdefulla data.  

 

Fokus för utlysningen är värdeskapande på samhällelig nivå. Resultaten från 

forskningsprojekten ska framförallt kunna användas av policyaktörer, men även 

företag och andra aktörer som genererar, innehar eller skyddar immateriella 

tillgångar. Det är därför av vikt att forskningen utförs med en bred förståelse för 

hantering av immateriella tillgångar och immaterialrätt med ett perspektiv på hela 

innovationssystemet. Hänsyn bör tas till befintliga forskningsresultat respektive 

studier och data från andra aktörer, t.ex. EU och OECD.  

 

Begreppet immateriella tillgångar ges en bred tolkning, så att inte endast 

registrerade rättigheter omfattas utan alla immateriella tillgångar som kan ha ett 

ekonomiskt eller samhälleligt värde. 

Metod/inriktning 

Olika inriktningar och analysmetoder välkomnas. Kopplingen mellan empiri och 

teori är viktig. Vi välkomnar särskilt empiriskt grundade forskningsprojekt. I 

centrum står den praktiska användbarheten av resultaten. Sökanden bör beskriva 

detta utifrån formen ”Om forskningsstudien är framgångsrik ska resultaten kunna 

användas till (...)”. 

 

Inslag som ger fördel vid bedömning av ansökan 

Ett holistiskt perspektiv på tillgångar och strategier 

Fokus flyttas från den enskilda tillgången eller rättigheten till betydelsen av 

samtliga relevanta tillgångar, rättigheter och strategier. Vilka blir konsekvenserna 

när aktörerna kan använda flera olika immateriella rättigheter eller andra 

skyddsmöjligheter? Är det risk att aktörerna kan uppnå alltför stark ställning på 

marknaden? Effekter på konkurrenssituationen, konsumentpriser, produktutbud 
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och tillväxt är av intresse. Blir det mer lönsamt för företagen att genomföra 

kostsamma FoU-investeringar om flera immateriella rättigheter kan användas? 

Kan detta leda till fler och bättre produkter med större värdeskapande som följd? I 

detta sammanhang kan betydelsen av användningen av patentinformation som 

strategiskt verktyg studeras. 

Internationell förankring och komparativa inslag 

Komparativa studier och konkret hänsynstagande till utländska förhållanden 

kommer att ses som en fördel. Ett sätt att uppnå det är att tydligt involvera 

utländska forskare, eller forskare i landet som forskar på utländska eller 

internationella förhållanden. 

Tvärvetenskaplighet 

Vetenskapliga genombrott sker ofta i skärningspunkterna mellan olika 

akademiska discipliner. Därför kommer projekt som avser att involvera 

kombinationer av akademiska discipliner för ökad förståelse att värderas positivt. 

Särskilt kommer fokus på att identifiera och besvara relevanta juridiska frågor att 

innebära en fördel vid bedömningen av projektansökan. I det sammanhanget 

kommer användandet av rättsvetenskaplig och annan juridisk expertis respektive 

redovisningsexpertis att vara betydelsefull. 

Typ av aktörer som studeras 

Forskningen bör beakta förutsättningarna för både små och stora företag, 

respektive både unga och etablerade företag. 

3.4 Resultat- och effektmål 

Forskning som finansieras förväntas bidra till: 

 Stärkt kunskap, såväl empirisk som teoretisk, om olika samband mellan 

immateriella tillgångar, innovation och välstånd. 

 Ett mer faktabaserat diskussions- och beslutsunderlag för policyaktörer, 

företag och andra innehavare av immateriella tillgångar, finansiärer, 

forskare och professionella inom immaterialrättsområdet. 

 Förbättrade förutsättningar för samverkan mellan akademi, näringsliv, 

finansiärer och policyaktörer på området genom nya eller utökade nätverk 

mellan dessa. 

 Ökad medvetenhet bland de relevanta aktörerna i Sverige om betydelsen 

av strategisk hantering av immateriella tillgångar. 

 

4 Förutsättningar för finansiering 

4.1 Budget och projektens löptid 

Budgeten för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor.  

 

Vi planerar att inom utlysningen bevilja finansiering av högst tre projekt, där varje 

projekt beräknas ha en budget om 1-4 miljoner kronor, inklusive eventuella 
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indirekta kostnader. Projekten förväntas löpa under åren 2018 och 2019, med 

möjlig start i slutet av 2017. Bidrag kan beviljas med upp till 100 procent av 

stödberättigande kostnader.5 Resultaten av projekten ska slutrapporteras till 

Vinnova senast den 29 november 2019, eller det datum som Vinnova anger i 

bidragsbeslutet. 

4.2 Regler om statligt stöd 

Bidrag från Vinnova som ges till företag och andra organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Sådana bidrag kan 

beviljas såsom stöd till forskning och utveckling enligt Vinnovas förordning SFS 

2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, alternativt 

stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 

betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Dessa regler innebär 

i flertalet fall att företaget eller organisationen endast får bidrag för viss andel av 

dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. 

 

 

5 Tidplan 

Följande tider gäller för utlysningen. 

 

Öppningsdatum: 20 juni 2017 

Sista ansökningsdag: 15 september 2017 kl. 14.00 

Datum för beslut: cirka 26 oktober 2017 

Tidigaste datum för projektstart: 9 november 2017. 

 

Observera att ändringar kan komma att göras. För aktuella uppgifter, se 

utlysningens webbsida på www.vinnova.se. 

 

6 Krav 

För att komma ifråga för Vinnovas bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska 

följande krav vara uppfyllda. 

 

Ansökan måste uppfylla följande krav: 

 Ansökan ska göras på det sätt och ha den form och det innehåll som anges i 

avsnittet Ansökan nedan. 

 Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur könsfördelningen i projektet ser 

ut.  

 

 

 

 

                                                 
5 Se vidare Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader, 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/.  

http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/
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Sökande organisation måste uppfylla följande krav: 

 Den bidragsmottagare som ger in ansökan till Vinnova (koordinatorn) ska vara 

svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra parter i projektet 

kan vara svenska eller utländska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller 

andra juridiska personer. 

 

7 Bedömning 

7.1 Bedömningsprocessen 

Ansökningarna bedöms av anställda hos Vinnova samt av ett antal experter 

förordnande av Vinnova. 

 

Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna nedan och bedömningen 

sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Vinnova fattar sedan beslut om 

finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. 

7.2 Bedömningskriterier 

Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att 

bedömas med hjälp av följande kriterier: 

 

Potential  

 Hur väl det föreslagna projektet ligger i linje med den inriktning och 

karaktär som beskrivits i avsnitt 3 ovan. 

 Potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål.  

 Vetenskaplig kvalitet och nytänkande. Projektets potential att, genom 

nytänkande, utveckla kunskapsläget och kunskapsbasen inom det område 

som utlysningen adresserar. 

 Effektivt nyttiggörande. Hur och i vilken omfattning projektet bidrar till 

att kommunicera relevant kunskap samt i vilken utsträckning det kan 

utgöra underlag för diskussions- och beslutsprocesser hos policyaktörer 

och andra relevanta aktörer inom immaterialrättsområdet, inklusive en 

tydlig plan för att kommunicera och sprida kunskap. 
 

Genomförbarhet  

Vid bedömningen av projektets möjlighet att genomföra de aktiviteter som 

beskrivs i ansökan granskas följande aspekter: 

 Relevans och trovärdighet i val av metod samt i aktivitets- och tidplan i 

relation till resultat- och effektmål. 

 Relevans och trovärdighet i redovisad budget för projektet i relation till 

resultat- och effektmål.  

 Relevans och trovärdighet med avseende på projektets bemanning. 

 Hur väl jämställdhets- och mångfaldhetsaspekter integrerats i 

projektplanen.  
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Aktörer  
 Förmåga och trovärdighet hos projektets parter vad gäller genomförandet 

av projektet.  

 Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet.  

 Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, 

inklusive engagemang och inflytande.  

 

Baserat på dessa kriterier kommer en helhetsbedömning av ansökan att göras. 

 

 

8 Ansökan 

8.1 Hur man ansöker 

Ansökan görs i ett webbformulär på Vinnovas Intressentportal där de efterfrågade 

bilagorna laddas upp. Denna nås via www.vinnova.se.  

Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning och en CV-bilaga. 

Bilagorna ska vara i pdf-format. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid 

ansökan. 

 

Intressentportalen fungerar med de vanligaste webbläsarna som Internet Explorer, 

Firefox, Chrome och Safari, men det fungerar inte med Internet Explorer 9 och 

äldre versioner. Påbörja inte en ansökan om du har Internet Explorer version 9 

eller äldre för då kommer ansökan inte att gå att skicka in. 
 

Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det å organisationens och 

övriga projektparters vägnar. 

 

Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl. 14.00 sista 

ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre 

att skicka in en ansökan till Vinnova. Då får inga kompletteringar göras av 

ansökan såvida inte Vinnova begär in dem. 

 

Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om 

söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. 

Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att 

ansökan är skickad.  

8.2 Ansökans innehåll 

 

Projektbeskrivningen ska vara på max 20 000 tecken (motsvarande högst 10 A4-

sidor med 12 punkters text). Ansökan ska relatera till forskningsfronten i ämnet 

och även tydliggöra nyttan för företag, policyaktörer, finansiärer och 
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professionella inom immaterialrättsområdet. Den ska skrivas på svenska eller 

engelska och omfatta följande. 

 

 Projekttitel på svenska och engelska 

 Sammanfattning 

 Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte 

 Projektets mål kopplat till utlysningens syfte 

 Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och 

effekterna om projektet lyckas 

 Beskrivning av projektets förhållande till forskningsfronten 

 Angreppssätt 

 Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, 

budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet. 

 Aktörer inklusive roller, arbetssätt och könsfördelning mellan kvinnor 

och män. En beskrivning av hur genusperspektivet har beaktats i 

formerandet av projektets aktörskonstellation och kommer beaktas i 

genomförandet av projektet. 

 Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet. 

 

CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga 

nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, 

titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på 

max 2 A4-sidor med 12 punkters text. 

 

9 Villkor 

För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid 

beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, 

uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas 

under ”Villkor och regler” på vinnova.se.  

 

I tillägg till de allmänna villkoren kommer följande att gälla.  

 Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de 

programseminarier och -konferenser som Vinnova anordnar under 

projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande. 

 Sökande samt övriga projektparter i en ansökan som beviljas bidrag ska 

delta i genomförande av uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser 

både under den tid projektet har finansiering från Vinnova och efter det att 

Vinnovas finansiering har avslutats. 

 Projektparterna ska, i erforderlig omfattning eller i den omfattning som 

Vinnova anvisar, samverka med övriga forskningsprojekt inom 

utlysningen samt med forskningsprojekt inom andra utlysningar som 

Vinnova har för att genomföra regeringsuppdraget Uppdrag för att 

genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd 

för hantering av immateriella tillgångar. 
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10 Sekretessfrågor 

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har 

allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även 

ansökningar som avslås eller återkallas. Även Vinnovas beslut och 

beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. 

 

Vinnova är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om en enskilds affärs- 

eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att 

den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.  

 

Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan 

”Sekretess vid ansökningar” som kan nås från utlysningens webbsida. 

 

För mer information, se ”Juridisk information” på www.vinnova.se under ”Om 

Vinnova”. 

 

11 Kontakt 

 

Kontakt Funktion Epost Telefon 

IT-support Ansökningsfunktionen helpdesk@vinnova.se 08-473 32 99 

Björn Skarp Utlysningsansvarig bjorn.skarp@vinnova.se 08-473 31 49 

Fredrik Engdahl Kontaktperson PRV fredrik.engdahl@prv.se 08-782 25 67 
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