
Hej företagare! 
Får vi bidra till utvecklingen 
av din verksamhet?
Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella 
tillgångarna – hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka 
din konkurrenskraft och flytta fram din marknadsposition. 

Nu kan du söka bidrag för att ta fram en strategi för den 
mest lönsamma hanteringen av dina tillgångar.  
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Strategi för hantering av immateriella tillgångar 
Många svenska företag har värdefulla immateriella tillgångar 
men ingen strategi för att hantera dem. 

Att ha en sådan strategi betyder att du taktiskt planerar an-
vändningen av dina immateriella tillgångar för att utveckla 
dina affärer. På så sätt drar du nytta av det du skapar och 
kan tidigt parera en hel del hinder. 

Bidrag för strategisk hantering av 
immateriella tillgångar
Som liten eller medelstor företagare kan du få ett bidrag på 
upp till 100 000 kronor för att med hjälp av expertkompetens 
ta fram en strategi för att hantera dina immateriella tillgångar. 

Med bas i företagets affärsplan undersöker ni hur ni ska po-
sitionera er på marknaden, gå vidare med utvecklingsarbete 
och bevaka möjliga samarbetspartners och konkurrenter. 

Projektets slutmål är att ditt företag ska ha en strategi som 
tydligt visar hur era immateriella tillgångar ska hanteras i 
fortsättningen så att det förstärker affärsplanen och blir ett 
integrerat stöd i ert fortsatta arbete. 

Hur går det till praktiskt? 
Tillsammans med en rådgivare avgör ni om ditt företag kan 
ha nytta av att ta del av bidraget. 

Bidraget betalas ut som en ”innovationscheck” att använda 
till kostnader för en konsult som kan ge affärsstrategisk 
rådgivning om hantering av immateriella tillgångar. Du 
kan inte använda pengarna till att söka patent eller andra 
immaterialrätter.

Konsulten debiterar ditt företag för strategiarbetet genom 
en faktura till er som ni skickar vidare till rådgivaren för 
hantering. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar 
under projektets gång. 



Ordlista
Immateriella tillgångar: ett företags tillgångar som inte går att ta på 
– vilket inte betyder att de är mindre värdefulla än de fysiska. De kan 
utgöras av: 

•  Namn på företaget, produkt eller tjänst
•  Logotyp för företagets produkt eller tjänst
•  Design och utseende
•  Text, foto, musik och film
•  Datorprogram, dataspel och appar
•  Interna manualer och arbetsmetoder
•  Affärsidéer eller -modeller
•  Kompetens och spetskunskap
•  Kundregister
•  Tillverkningsprocesser
•  Databaser
•  Egenutvecklad teknik
•  Forskningsresultat
•  Resultat av utvecklingsarbete
 
IP: En förkortning av ”intellectual property”, intellektuell egendom. 
På engelska används också ”intellectual assets” (IA) och ”intellectual 
property rights” (IPR). Ibland används begreppen mer eller mindre 
synonymt i betydelsen intellektuellt kapital, immateriella tillgångar 
eller immateriella rättigheter.

Innovationscheck: Statligt finansieringsstöd för företag så att de med 
experthjälp kan ta fram t.ex. en strategi för att hantera de immateriella 
tillgångarna så att det stärker affärsplanen. 

PRV: Patent- och registreringsverket.

Rådgivare: En person som på offentligt uppdrag stödjer företaget.

VINNOVA: Sveriges innovationsmyndighet som ska främja hållbar tillväxt 
genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera 
behovsmotiverad forskning.



Förutsättningar för bidrag 
För att få bidraget ska företaget bland annat ha tillväxt-
potential – en vilja och förmåga att växa. En viss förståelse 
för vilka immateriella tillgångar som finns i verksamheten 
är också en av förutsättningarna.

Du behöver kunna redogöra för vad företaget vill uppnå 
genom att få bidraget – vad har ni för förväntningar och mål? 

Arbetet är långsiktigt och ni behöver därför kunna beskriva 
hur ni i framtiden ska arbeta utifrån strategin.

Kort om arbetsprocessen
När du har beviljats innovationschecken går du och råd-
givaren igenom de förväntningar och mål som ditt företag 
kommit fram till. Rådgivaren hjälper dig att anpassa för-
väntnings- och målspecifikationen samt att avgöra vad som 
är realistiskt att uppnå. 

Utifrån denna specifikation anlitar ditt företag en lämplig 
konsult för det fortsatta arbetet. Genom tre olika delmoment 
arbetar ni er fram till en strategi. 

Rådgivaren finns med som bollplank under hela projektets 
gång genom täta avstämningar vid varje moment.  

Den slutliga strategin slår ditt företag fast i dialog med 
konsulten och rådgivaren men det är ytterst företaget som 
fattar beslut om taktiska vägval och implementering.



Som liten eller medelstor företagare kan du få ett 
bidrag på upp till 100 000 kronor för att med hjälp av 
expertkompetens ta fram en strategi för att hantera 
dina immateriella tillgångar.



Tidplan
Från det att ditt företag har fått bidraget till dess att ni slagit 
fast en strategi ska arbetet ta maximalt sex månader. 

Vill du veta mer? 
Kontakta din närmaste rådgivare på ALMI, IUC eller  
Coompanion.

Kontakt
www.almi.se
www.iuc.se
www.coompanion.se 
www.prv.se
www.vinnova.se 

PRV och Vinnova i samarbete 
PRV och VINNOVA arbetar gemensamt för att öka små 
och medelstora företags konkurrenskraft genom förbätt-
rat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. 
Satsningen på checkarna är en viktig del av samarbetet. 
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