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IP-strategier på den globala marknaden kommer att spela en avgörande roll för att gå segrande ur den 
nuvarande ekonomiska krisen. Professor Ove Grandstrand, Chalmers tekniska högskola är en internatio-
nell auktoritet inom teknologimanagement (MoT) och då i synnerhet rörande immateriella egendomar. 
Vid ett av sina senaste besök i Japan träffade han Hisamitsu Arai, ledamot i japanska MoT-föreningen och 
ordförande i IP-kommittén. De förde då ett samtal om Japans väg mot att bli en IP-stat samt om interna-
tionella samarbeten inom IP och i denna korta artikel återger vi det huvudsakliga innehållet i detta samtal.

IP-strategier
– Japans väg till en IP-stat och internationella 
IP-samarbeten

Japan kan ses som en pionjär inom IP-området genom bildan-
det av det statliga organet "Högkvarteret för IP-strategier” som 
många andra länder, inklusive Sverige, har tagit efter. Under 

90-talets andra hälft skedde en övergång i världen och ekonomin 
från industrisamhälle till informationssamhälle eller kunskapseko-
nomi. De japanska patentprinciperna visade sig då främst vara an-
passade till tillverkningsindustrin men var problematiska för viktiga 
branscher utanför denna, såsom exempelvis mjukvaru- och bio-
teknikbranscherna. Den i Japan gällande praxisen för patent och 
gällande patentlagstiftning var plötsligt utdaterade. Under slutet 
av 90-talet beslutade man sig i Japan därför att sätta upp en orga-
nisation där man diskuterar patentpolitik och dess inriktning, med 
syftet att ”ändra japans patentsystem från antipatentpolitik till pro-
patentpolitik och flytta fokus från att använda andra företags teknik 
till att främja ekonomisk aktivitet”. År 2001 samlades en grupp intres-
serade personer och startade föreningen ”Forum för nationella IP-
strategier” vilken tog fram ett hundratal förslag på förändringar av 
immaterialrättspolitik och relaterad lagstiftning samt lade fram en 
övergripande IP-politik för Japan. Detta resulterade i att det 2002 
upprättades ett rådgivande organ - Rådet för nationell IP-strategi - 
och kort därefter antogs ett lagförslag angående grundlag för im-
materiell egendom.

IP-högkvarteret skapas i Japan
I och med att en ny nationell immaterialrättslig grundlag antogs på-
börjades arbetet med att sätta upp IP-högkvarteret. Premiärminis-
tern antog ämbetet som högkvarterets chef. Övriga medlemmar var 
statsråd, universitetsrektorer, jurister, patentjurister och koncernche-
fer, inkluderande sammanlagt 10 personer från den privata sektorn. 

Upprättande av en högre domstol för IP-relaterade fall
År 2005 upprättades i Japan en högre domstol för att möta behovet 
av skydd av immateriell egendom. De lagstiftande organen upprät-
tade grundlagen samt 50 relaterade lagar, statsmakten upprättade 
IP-högkvarteret och rättsväsendet upprättade en högre domstol 
för hantering av fall rörande immateriell egendom. Dessa tre statliga 
institutioner utgjorde början på reformen mot en IP-stat. Detta till 
trots står det nu klart att nuvarande patentlagstiftning och upphovs-
rättsskydd ändå inte klarar av att hantera de senaste förändringarna 
inom informationsindustrin och nästa steg är därför att upprätta nya 
strategier som fokuserar på globalisering och IT-revolutionen.

Från en nationell till en internationell nivå
För en vetenskapsman för att bli internationellt erkänd eller sedd 
som en auktoritet krävs det endast att denne lyckas publicera i en 
större internationell vetenskaplig skrift. För patent så måste man dä-
remot få ett erkännande i varje nation. Exempelvis så säljs japanska 
motorfordon i över 150 länder. Det är nästan omöjligt att registrera 
patent i alla dessa 150 länder. För länder i Europa administreras pa-
tent hos det europeiska patentverket, men för andra länder är det 
vanliga att varje land hanterar registreringen av patent i det enskilda 
landet. För att underlätta patentering borde det finnas ett gemen-
samt patentsystem och ett enda ömsesidigt system för godkännan-
de. Detta skulle inte bara gynna producenterna utan även brukarna. 

Ett sådant gemensamt organ skulle kunna ta bort existerande 
motsättningar och främja vetenskaplig utveckling men också un-
derlätta etableringen av ett organ som möjliggör bättre kulturellt 
utbyte, IP-politik gäller inte bara Japan Sverige och USA, utan det är 
vitalt att det finns ett internationellt samarbete. Samma sak gäller för 
informationsteknologin då den inte är begränsad till den nationella 
nivån. Internet har idag blivit ett förträffligt medel för att koppla ihop 
olika delar av världen, men den stora frågan är hur det kan användas 
för att skapa ett bättre globalt samhälle.

Hur bör man gå till väga för att upprätta ett internationellt 
organ för IP-strategier?
Just nu finns det framtida planerna för IP-samhället endast på natio-
nell nivå. Vad gäller exempelvis intyg och standarder för motorfor-
don så finns det idag gemensamma överenskommelser, men vad 
gäller patent ligger vi långt efter.

Vi som intresserar oss för IP-frågor måste ta ett internationellt 
grepp om våra frågor för att bidra till samhällsutvecklingen. Ett vik-
tigt steg i detta arbete är att skapa ett nytt internationellt organ för 
IP-strategier som utnyttjar möjligheterna med dagens informations-
teknologi på ett fruktbart sätt. 

Denna artikel är baserad på ett samtal mellan professor Ove 
Granstrand och ordföranden för Japan MOT (Management of 
Technology) Association, Hisamitsu Arai. Samtalet i sin helhet 
publicerades i Japan MOT Association, MOT Vol. 11 (2010-07-31)

Översättning av den ursprungliga artikeln är gjord av Alvar Hugosson.
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