Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar mellan
Svenskt Näringsliv och PTK
En hög materiell standard i Sverige förutsätter tekniska framsteg, produkt- och
tjänsteutveckling och ständigt höjd produktivitet. Uppfinnare bidrar till dessa framsteg och
under årens lopp har ett mycket stort antal företag baserats pä en eller flera uppfinningar.
Kraven pa näringslivet avseende fortsatt snabb utveckling, kommersialisering och
produktivitetshöjning är utomordentligt härda. För att företagen ska vara konkurrenskraftiga
är en snabb teknisk utveckling helt nödvändig. Företagen lägger ned stora kostnader i fraga
om produkt-. tjänste- och metodutveckling. Utvecklingsarbetet, som ofta äger rum under
medverkan av anställda forskare, konstruktörer och andra arbetstagare kan leda fram till
patenterbara uppfinningar.
För företagen som arbetsgivare är det en naturlig utgängspunkt, att äganderätten till
uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av företagens resurser, ska tillfalla företagen.
Det ligger i företagens intresse, att de anställda pa eget initiativ utnyttjar sina kunskaper och
kommer fram till innovationer. De anställda är på sin sida berättigade till skälig ersättning för
gjorda uppfinningar. Frågan om sådan ersättning aktualiseras i synnerhet, när uppfinning
tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett med hänsyn
till arbetstagarens ställning och anställningsförmäner särskilt högt värde. Aven om
ersättningsfrägan ofta är svärbedömbar, är det av vikt att prövningen sker i en positiv anda.
Särskilda ersättningar för uppfinningar stimulerar innovationsviljan hos de anställda.
Anm. Begreppet utanfärstäende används i betydelsen oorganiserade och andra tjänstemän
som nte är bundna av avtalet genom medlemskap i en kollektivavtaisbunden tjänstemanna
organisation.

§1

Kategoriindelning av arbetstagares uppfinningar m.m.

1 detta avtal förstås med
A-uppfinning:

uppfinning, som faller inom ramen för arbetstagares tjänst
eller särskilda uppdrag,

8-uppfinning:

uppfinning, vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens
verksamhetsområde men som inte utgör A-uppfinning,

c-uppfinning:

uppfinning, som varken är A-uppfinning eller B-uppfinning.

Vid koncernföretag ska överläggningar upptas för angivande av vilka i koncernen ingäende
företag, som ska anses tillhöra arbetsgivarens verksamhetsomräde.
Om flera arbetstagare väsentligen bidragit till en uppfinnings tillkomst i de delar, som
omfattas av godkända patentansprak, ska samtliga betraktas som uppfinnare.

Kommentar till § 1
Kategorlindelning av uppfinningar
A-uppfinning definieras i avtalstexten som en uppfinning, vilken “faller inom ramen för
arbetstagares tjänst eller särskilda uppdrag”.
Med detta menas att uppfinningen ska ha tillkommit som ett resultat av det arbete, som
arbetstagaren åtagit sig och för vilket lönen är avsedd att utgöra ersättning. Det saknar
betydelse, huruvida det arbete, som lett till uppfinningen, utgör eller inte utgör arbetstagarens
huvudsakliga arbetsuppgift. Det är tillräckligt, att arbetet ingär som en av de uppgifter
arbetstagaren har att ägna sig at. Arbetsuppgiften behöver inte vara avsedd att leda till
uppfinningar, men den ska ha sädan inriktning, att man vid dess normala utförande
eventuellt kan komma fram till en uppfinning av det aktuella slaget. Det är som regel ocksä
karakteristiskt för en A-uppfinning, att arbetsgivaren inte bara utgivit lön för arbetet ifråga
utan ocksa ställt företagets resurser (material, instrument, lokal etc.) till förfogande redan frän
arbetets början.
Med 6-uppfinning menas en uppfinning, som visserligen faller inom arbetsgivarens
verksamhetsomrade men som tillkommit under andra betingelser än de ovan angivna.
Arbetstagaren kan exempelvis ha kommit fram till en uppfinning genom att pa eget initiativ
intressera sig för en fraga, som sorterar under en annan sektion inom företaget eller som
varje tall inte ligger inom arbetstagarens normala arbetsuppgifter. Att arbetstagaren som en
indirekt följd av sitt eget arbete mahända kommit att uppmärksamma problemställningen
berövar inte uppfinningen dess karaktär av 6-uppfinning.
Den omständigheten att arbetstagaren arbetar pa konstruktionsavdelning eller laboratorium
behöver inte nödvändigtvis innebära att en uppfinning är att betrakta som A-uppfinning.
Till belysning av detta kan följande exempel anföras:
1.

En konstruktör är anställd pä utvecklingsavdelningen vid ett företag som tillverkar
släpvagnar till langtradare, inbegripet kopplingsanordningar mellan långtradare och
släpvagnar. Konstruktören ästadkommer en patenterbar uppfinning, som berör en
sadan konstruktion. Uppfinningen är att klassificera som A-uppfinning.

2.

Ett större företag ägnar sig åt verksamhet med industrirobotar, elektriska motorer,
transformatorer, högspänd kraftöverföring, traverser, elektronik, licensfragor m.m. En
arbetstagare inom elektronikavdelningen gör vid sidan av sina normala
arbetsuppgifter en mekanisk uppfinning, som gäller lyftanordning för travers.
Uppfinningen är att klassificera som 6-uppfinning.
—

—

3.

En kemiingenjör, anställd vid i föregaende exempel nämnt företag, arbetar med fragor
som rör isolationsmeloder. Han gör därvid vissa rön, som han pä sin fritid arbetar
vidare pa, och kommer dä fram till en patenterbar uppfinning avseende tvättmedel.
Uppfinningen är att klassificera som 0-uppfinning.

Parterna är ense om att det kan förekomma fall, som ligger i gränsskiktet mellan A-och B
uppfinning. Ersättningsfrägan kan dä lösas utan närmare klassificering av uppfinningen.
Flera uppfinnare
När uppfinning anmälts av en arbetstagare, kan i vissa fall tänkas, att i själva verket även
andra arbetstagare väsentligen bidragit till uppfinningens tillkomst. 1 dessa fall är det
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angeläget att utredning om detta skyndsamt kommer till stand, varvid arbetsgivaren bör
medverka och lämna besked om sin inställning.

§ 2 Arbetstagares skyldighet

att anmäla uppfinningar m.m.

En arbetstagare, som anser sig ha gjort A-uppfinning eller B-uppfinning, är skyldig
att anmäla
uppfinningen enligt vad nedan stadgas. En arbetstagare, som anser sig ha gjort 0uppfinning, bör anmäla uppfinningen, eftersom det både för arbetstagaren och arbetsg
ivaren
är önskvärt, att fragan om rätten till uppfinningen blir helt klarlagd, innan uppfinningen börjar
exploateras.
Anmälan av uppfinning ska utan dröjsmål göras hos arbetsgivaren eller den som
arbetsgivaren utsett att motta sådana anmälningar. Med anmälan avses en skriftlig
eller
därmed jämförbar redogörelse av vilken de väsentligaste momenten i uppfinningen
framgär.
Anmälan ska behandlas konfidentiellt, och det äligger arbetsgivaren att se till att anmälarens
prioritetsrätt inom företaget skyddas genom lämplig diarie- och registerföring.
Arbetsgivaren ska inom fyra manader fran det anmälan om uppfinning gjordes lämna
anmälaren skriftligt besked rörande kategori, till vilken uppfinningen enligt arbetsgivarens
uppfattning ska hänföras. För den händelse arbetstagaren till arbetsgivaren lämnar
meddelande om sin uppfattning rörande kategori till vilken uppfinningen är att hänföra, blir
meddelandet gällande gentemot arbetsgivaren, om inte arbetsgivaren inom fyra månad
er
frän det att arbetsgivaren fick del av meddelandet lämnar arbetstagaren besked om annat.
Kommentar till § 2
Av paragrafen framgar, att anmälan om uppfinning skall utvisa de väsentligaste momen
ten i
uppfinningen. Normalt ska anmälan vara skriftlig. Med “därmed jämförbar redogö
relse” avses
exempelvis det fallet, att en arbetstagare i stället för ritning(ar) med teknisk beskriv
ning till
arbetsgivaren överlämnar fungerande provexemplar av apparat, som uppfinningen ingar
i.

§ 3 Arbetsgivares och arbetstagares rättigheter med avseende på 4, 8- och
C-uppfinningar

A-uppfinningar
A-uppfinning tiUhör arbetsgivaren, som avgör, om och i vilken utsträckning uppfin
ningen ska
patenteras. Upphovsman till A-uppfinning ska skriftligen bekräfta arbetsgivarens ägande
rätt
till uppfinningen, om detta i ärende rörande patentansökan mm. är erforderligt med hänsyn
till lagstiftning i respektive länder. Arbetsgivaren äger att till upphovsmannen helt eller delvis
avsta trän sin rätt till A-uppfinningen.
8-uppfinningar
Anmälan om B-uppfinning enligt § 2 ska anses innefatta ett erbjudande till arbetsg
ivaren att
förvärva uppfinningen. Arbetsgivaren avgör med för anmälaren bindande verkan,
om och i
vilken utsträckning rätten till uppfinningen ska övergå till arbetsgivaren. Upphovsman
till B
uppfinning ska härefter skrittligen bekräfta arbetsgivarens förvärv av rätt till uppfinningen
, om
detta i ärende rörande patentansökan m.m. är erforderligt med hänsyn till lagstiftning
i
respektive länder.
Arbetstagare som gjort B-uppfinning, tar själv söka patent på densamma, sedan fyra
mänader förflutit frän det arbetstagaren anmält uppfinningen enligt 2, om inte arbetsg
ivaren
§
dessförinnan meddelat, att arbetsgivaren vill förvärva uppfinningen. Upphovsman till
B
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uppfinning, som själv önskar söka palent pa uppfinningen, ska samräda med arbetsg
ivaren
om patentansökans utformning.
Har åtta månader förflutit frän det arbetstagaren enllgt § 2 anmält 8-uppfinning och har
arbetsgivaren underlatit att lämna besked om huruvida och i vilken utsträckning
arbetsgivaren önskar förvärva uppfinningen, har arbetslagaren rätt att fritt förfoga över
uppfinningen.
Arbetsgivare, som förvärvat rätt till B-uppfinning enligt ovan, kan efter överenskomm
else
med upphovsmannen helt eller delvis aterlämna sin rätt därtill, varvid arbetsgivarens rätt
till
ersättning är maximerad till vad som motsvarar direkta kostnader för patentansökan och
anlitande av patentombud.
C-uppfinningar
Arbetstagare, som gjort 0-uppfinning, har rätt att fritt förfoga över denna.
Kommentar till § 3
Det framstar som angeläget, att arbetsgivaren sä snart som möjligt efter det att
patentansökan ingivits i Sverige underrättar arbetstagaren om i vilka övriga länder
arbetsgivaren avser att söka patent samt att arbetsgivaren haller arbetstagaren inform
erad
om handläggningen av patentansökan.
Arbetstagares

§4

rätt till ersättning

Arbetsgivare, vars rätt till A-uppfinning konstaterats eller som förvärvat rätt till B-upp
finning,
ska utge skälig ersättning till arbetstagaren för detta. Vid ersättningens bestämmande ska
särskild hänsyn tas till
•

uppfinningens värde,

•

omfattningen av den rätt till uppfinningen, som arbetsgivaren övertagit inom och utom
Sverige,

•

den betydelse som anställningen kan ha haft för uppfinningens tillkomst, samt, ifråga
om A-uppfinning,

•

arbetstagarens tjänsteställning samt lön och övriga anställningsförmåner.

Pa förhand bestämt schablonbelopp bör utga till arbetstagaren. Beloppet kan utga i ett
eller
flera steg, t.ex. i samband med uppfinningsanmälan och/eller patentansökans ingivande
och/eller beviljande av patent. Regler för utbetalning av schablonersättning ska bestäm
mas
på företagsnivå. Schablonbelopp till en arbetstagare bör, oavsett om utbetalat 1 ett eller flera
steg, uppga till ett halvt prisbasbelopp eller ett högre belopp enligt beslut på företagsnivä.
Om uppfinningen bedöms ha ett betydande värde i verksamheten bör schablonbeloppet
uppgå till ett prisbasbelopp.
Dessutom gäller följande:
a.

Om värdet av A-uppfinning väsentligen överstiger vad som med hänsyn till
arbetstagarens tjänsteställning samt lön, utbetalat schablonbelopp och övriga
anställningsförmåner kunnat förutsättas ska ytterligare ersättning utgä. Har
arbetstagaren haft kostnader för uppfinningen, ska arbetstagaren erhalla skälig
ersättning för dessa.
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b.

Om arbetsgivaren övertagit rätten till B-uppfinning ska utöver utbetalat schablonbelo
pp,
ytterligare ersättning utga, om inte uppfinningen enbart har ett ringa värde.

Att arbetsgivaren i visst fall av särskilda skäl inte önskar patentsöka uppfinningen
ska i och
för sig inte paverka arbetstagarens rätt till ersättning enligt denna paragraf. Som en
förutsättning för rätt till ersättning gäller dock i samtliga tall att patenterbarhet förelig
ger.
Bestämmelsen om skälig ersättning är tvingande. Ensidiga beslut frän arbetsgivaren
att
betala schablonersättning eller högre ersättning innebär alltsä inte att arbetstagaren saknar
rätt att begära ytterligare ersättning. Om arbetsgivaren beslutat att betala ersättning
utöver
lön och andra anställningsförmäner, t.ex. schablonersättning eller annan ersättning, ska
detta vägas in i bedömningen av om arbetstagaren har rätt till ytterligare ersättning.
Kommentar till

§4

Sc ha bion ersättning
Regler om schablonersättning bör antas vid företag där det förekommer utvecklingsar
bete
som inte sällan leder till patenterbara uppfinningar. Med hänsyn till bransuholikh
eter m.m.
kan reglerna behöva utformas pa skilda sätt vid olika företag.
Ytterligare ersättning vid A-uppfinning
När det gäller fragan om vilken ersättning för en A-uppfinning som är skälig är
utgangspunkten att lön och övriga anställningsförmäner samt i förekommande fall
schablonersättningar och eventuella andra ersättningar, ska vara pä en sädan nivä
att dessa
utgör tillräcklig ersättning för en uppfinning som faller inom ramen för arbetstagares
tjänst
eller särskilda uppdrag. När det gäller A-uppfinningar ska det således ske en bedöm
ning av
om lön och övriga anställningsförmäner, samt i förekommande fall schablonersättninga
r,
ligger pä en marknadsmässigt rimlig nivä. Detta ska ställas i relation till uppfinningen
s värde.
Ett företag har berättigade krav på att det arbete med forskning och utveckling som bedriv
s
inom företaget ger en god avkastning i bl.a. patenterbara uppfinningar. Det är alltså
förutsatt
att de som är anställda för att utföra sådant arbete är anställda på sådana villkor att
anställningsavlalet reglerar samtliga fragor som rör ersättning för arbetsinsatsen.
Det är
alltsä huvudregeln. Mot den här bakgrunden finns ett krav att värdet pa en uppfin
ning
väsentligen måste överstiga vad som kan förutsättas med hänsyn till arbetstagaren
s
tjänsteställning samt lön, utbetalat schablonbelopp och övriga anställningsförmäner
för att
ytterligare ersättning ska betalas.
Sättet att bestämma ytterligare ersättning vid A- och 8-uppfinning
Om man kommer fram till att det finns grund för anspråk pa ytterligare ersättning uppkom
mer
fragan om hur den ska beräknas och fastställas. Ofta finns önskemal om royaltyersättn
ing
frän arbetstagarens sida. Det är emellertid sällsynt att uppfinningen i sig ger upphov
till en
produkt eller tjänst utan oftast ingär uppfinningen som en viss del av den tekniska lösning
en.
Undantagsvis kan det förekomma att uppfinningen är en förutsättning för produkten
och att
ensamrätten är så stark att det är möjligt att anse att det som säljs är liktydigt med
uppfinningen. 1 ett sädant fall kan royalty vara det rimliga sättet att bestämma skälig
ersättning. Vid licensiering av ett patent finns ett orsakasamband mellan uppfinningen och
företagets licensintäkter och om grund för ytterligare ersättning föreligger kan det
vara rimligt
att fastställa att arbetstagaren är berättigad till viss andel av sådana intäkter,

§

5

Patentansökan efter anställningens upphörande

Om en arbetstagare inom sex manader efter det att anställningen upphört söker
patent pa
uppfinning, som om anställningen allijämt hade bestatt skulle ha varit att
anse som A
uppfinning, ska uppfinningen anses ha gjorts under anställningen. Detta gäller
dock inte om
arbetstagaren kan göra sannolikt att uppfinningen tillkommit eller anställningens
upphörande.
—

—

§

6

Handläggning av tvister

Fragor om tolkning och tillämpning av detta avtal, främst gäller det ersättningsfrägorna,
ska i
första hand diskuteras mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Målsättninge
n ska vara att
fragorna löses genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
.
Kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte nä en överenskommelse kan tvisten
på endera
partens begäran behandlas vid lokal förhandling och därefter, om enighet inte uppnas
i den
lokala förhandlingen, vid central förhandling.
Central förhandling ska pikallas inom två månader frän det att den lokala förhan
dlingen
avslutades. 1 annat fall är anspraket preskriberat.
Som avslutningsdag ska anses den dag, då berörda parter i protokoll eller på
annat sätt
enats om att förklara förhandlingen avslutad. Har parterna inte enats om avsluta
nde, gäller
som avslutningsdag den dag da endera parten gett motparten skriftligt besked
om att parten
anser förhandlingen avslutad.
Uppnås inte heller vid central förhandling enighet, kan part påkalla skiljedomsprövning
enligt
§ 7.
Förhandlingar och därefter skiljedomsprövning kan ske även om patent ännu
inte sökts eller
beviljats med avseende på uppfinningen.
Om det uppstår tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal mellan arbetsg
ivaren och
en arbetstagare som är utanförstående och tvisten inte kan lösas genom diskus
sioner och
överenskommelse dem emellan, ska arbetsgivaren skriftligen erbjuda den utanfö
rstående
arbetstagaren att begära överläggning. Att sadant erbjudande inte lämnats eller
att
överläggning inte begärs innebär inte att någon av parterna förlorat sin talan.
Aven i en
sådan tvist kan talan väckas genom päkallande av skiljedomsprövning enligt
§ 7.
Talan i skiljenämnden ska väckas genom päkallande av skiljedom. Påkallandet
ska göras
inom tio är från den dag dä patentansökan avseende uppfinningen gjordes. Om
arbetsgivaren valt att inte patentansöka uppfinningen räknas i stället fristen fran
den dag da
arbetstagaren enligt § 2 anmälde uppfinningen till arbetsgivaren. Väcks inte talan
genom
päkallande inom den tioänga fristen är anspräket preskriberat. För arbetsgivaren
och för en
arbetstagare som är organiserad är det en processförutsättning att lokal och
central
förhandling har genomförts och avslutats.
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§

7

Skiljenämnd

Talan rörande fraga, som inte enligt § 6 kunnat lösas vid central förhandling eller en
överenskommelse med utanförstaende arbetstagare, ska föras inför en särskild inrätta
d
skiljenämnd, enligt bilaga 1.
Parter inför nämnden är pä arbetsgivarsidan företaget och dess arbetsgivarförbund samt
pa
arbetstagarsidan arbetstagaren och berörd tjänstemannaorganisation, samt gälland
e
utanförstående arbetstagare, pä arbetsgivarsidan företaget och dess arbetsgivartörbund
samt på arbetstagarsidan arbetstagaren.
Med undantag för utanförstående arbetstagare far talan inte pä någon sida föras utan
medverkan av berörd organisation, savida det inte visas, att organisationen avstar trän
att
föra talan.
Anm. Enligt § 20 i skiljedomsreglerna kan ett skiljeförfarande pa parts begäran vilandeförklaras
i högst fyra år, under förutsättning att parten kan visa att det skulle gynna utredningen av en
omtvistad uppfinnings värde.

§

8

Avtalets giltighetstid

Mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller detta avtal from. den 2juli 2015 och tillsvid
are
med ett ars uppsägning.
Uppfinning för vilken uppfinningsanmälan till arbetsgivaren gjorts den 1 december201
5 eller
senare ska prövas enligt detta avtal.

§ i dess nya lydelse gäller beträffande samtliga tvister där päkallande av skiljeförfarande
skett den 1 december 2015 och därefter.

Stockholm den 2juli 2015

Christer tén

NiklasHjert

Svenskt Näringsliv

TIK
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