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Sammanfattning 
På Scanias Cv görs varje år ca 500 uppfinningar som anmäls till patentavdelningen, som 

vidare undersöker om de är patenterbar eller inte. Om en uppfinning är patenterbar är det upp 

till chefer inom berörda tekniska områden att bedöma om uppfinningen är av så pass stort 

intresse för företaget att en patentansökan ska lämnas in, vilket det gjordes för ca 200 av 

ärendena 2010.  

Ett inköpt IT-system används av patentavdelningen för att underlätta hantering av alla 

uppfinningar och patent. I systemet finns funktionalitet för att låta uppfinnare själva registrera 

uppfinningar, vilket dock inte används idag. För att kunna använda sig av dessa delar måste 

delar av process anpassas. Undersökning av andra företags processer för uppfinningsanmälan 

gjordes innan anpassningar gjordes. 

Patentavdelningarnas organisation visade sig ha stor inverkan på process och de fördelar som 

kunde dras av att låta arbetstagare själva anmäla uppfinningar direkt i IT-system som 

används. Överlag kunde dock konstateras att patentavdelningar kunde effektivisera arbetet 

genom att de inte behövde lägga tid på att föra in information om uppfinningar i system som 

hanterar resterande delar av processen.  

Vidare har utretts vilka krav som ställs på process från lagar och gällande avtal för företag 

verksamma i Sverige. Både lag och undersökta avtal ger arbetsgivare rätt till vissa delar av de 

immateriella rättigheterna för en uppfinning. Vidare innehåller de avsnitt som reglerar 

tidsfrister inom vilka företagen måste meddela uppfinnare om de avser att nyttja ovan nämnda 

rätt. Om så sker måste en ersättning betalas till uppfinnaren. 

Verksamheten på Scania visade sig främst styras av interna satta mål snarare än lagar eller 

avtal, och endast i undantagsfall har det uppstått situationer där företaget inte har rätt till 

samtliga rättigheter för en uppfinning. Utifrån analys av intervjuer och fallstudier kan 

konstateras att det finns positiva effekter förenat med en anmälningsordning som går via 

uppfinnarens närmaste chef, eller annan ansvarig. På så vis kan uppfinnaren få feedback på 

uppfinningen i vilket kan leda till vidareutvecklingar av uppfinningen. Det ger även närmast 

ansvarige en bättre överblick över uppfinningar som görs. Genom att låta uppfinningar själva 

registrera uppfinningar i systemet besparas patentavdelningen vissa arbetsuppgifter, och ger 

dessutom uppfinnarna möjlighet att ta del av beslut som tas under processen. 

. 
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Abstract 
Every year employees at Scania CV submits approximately 500 inventions to the patent 

department. The patent department investigates if it’s possible to apply for a patent for the 

invention. If it’s possible, it’s up to the managers within the technical field of the invention to 

decide whether or not to submit a patent application. During 2010 the decision to submit an 

application was made in 200 cases. 

An existing IT-system is used by the patent department to manage all inventions and patents. 

The system includes functionality for inventors to submit inventions directly in the system, 

which isn’t used today. To enable this function, parts of the process needed to be adjusted. 

Before this was done, invention submission processes on other companies were examined.  

The organization of the patent departments had a major effect on the process and therefore 

what benefits they gained by changes in process or use of IT-system for invention submission 

process.  

Swedish laws and predominant union contracts have been investigated to ensure changes to 

the process wouldn’t have an effect on the employer’s possibility to acquire the intellectual 

property of inventions made by their employees. 

At Scania, company goals and rules showed to be more restrictive than law and contracts in 

most aspects, particularly regarding time limits in which employers must acquire an invention 

made buy their employees.  

Case studies and interviews with employees show that there are some advantages with a 

process where the immediate manager or other expert within the technical field reviewing the 

invention. In that way the inventor can get useful feedback regarding the invention which may 

lead to improvements to it. It also enables the immediate manager a better insight to 

inventions being handled. By letting the inventors submitting the inventions in a management 

system some they also get information directly how a case proceeds.  
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1 Introduktion 

Följande avsnitt ger en bakgrund till arbetet samt redogör för syfte och frågeställningar samt vilka 

avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Traditionellt sett har företag i stor utsträckning värderats efter deras materiella tillgångar. Tunga 

verkstadsföretag t.ex. bilindustrin eller andra tillverkningsföretag har alltså värderats högt i 

förhållandet till mer kunskapsbaserade företag. Värderingen har emellertid kommit att skiftat kraftigt 

de senaste 20 åren. År 1975 svarade de materiella tillgångarna för ca 80 % av ett företags börsvärde 

för de 500 största företagen, medan de immateriella tillgångarna utgjorde resterande 20 % av värdet 

(Lindgren 2008). 2005 var förhållandena de omvända och extrema utvecklings- och idéberoende 

företag, t.ex. inom mjukvaruindustrin värderas idag högt i förhållande till de mer 

tillverkningsorienterade företagen.  

För att skydda uppfinningar kan företag eller andra uppfinnare söka patent på en idé, vilket ger 

rättsinnehavaren ensamrätt till det skyddade området. De rättsområden som reglerar patent är i 

grunden nationella och det finns således inga ”världspatent”. Det finns dock ett antal internationella 

organisationer och förfaranden som underlättar processen om patent önskas i flera länder. I gengäld 

mot att patent erhålls publiceras uppfinningen, vilket ger allmänheten möjlighet att ta del av 

tekniken och med detta en ny utgångspunkt för fortsatt forskning och utveckling. Patenten gäller i 

normala fall i 20 år från ansökningsdagen, och under denna tidsperiod ges ägaren av patentet 

möjlighet att genom sin ensamrätt tjäna in de resurser som förbrukades i samband med att ta fram 

uppfinning.  

Den immateriella rätten för en uppfinning tillfaller i normala fall kreatören själv, enligt svensk 

immaterialrätt. För uppfinningar gjorda i anställningsförhållande står denna princip i konflikt med 

den arbetsrättsliga uppfattningen att ”resultat av den anställdes arbete är arbetsgivarens egendom” 

(Wolk 2008). Arbetstagares uppfinningar spänner alltså över två olika rättsområden – arbetsrätten 

och immaterialrätten. De grundläggande principerna för respektive område är varandras motsatser.  

Uppfinningar som uppstår i detta överlappade område regleras av lagen om arbetstagares 

uppfinningar eller andra ingångna avtal mellan parterna.  

I samband med att värderingen av immateriella tillgångar ökat har också antalet patentansökningar 

skjutit i höjden, även om vissa tendenser till avmattning kan ses från år 2000 och framåt ((EPO 

u.d.)(WIPO u.d.)) . Med ett ökat värde på de immateriella objekt som företag producerar, 

tillsammans med ett ökat antal ansökningar, finns också ett större behov för företagen att de har en 

väl fungerande verksamhet för att ta tillvara på alla idéer och uppfinningar som skapas. Två viktiga 

delar av denna verksamhet är dels den interna processen, från att en uppfinning görs genom 

ansökningsförfaranden genom ett eventuellt patents livslängd, samt de verktyg som används som 

stöd till verksamheten.  

På Scania har antalet uppfinningar och patentansökningar haft en ökande trend över de senaste 10 

åren. Företagets egen patentavdelning tar emot information om gjorda uppfinningar, granskar dem, 
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och ser över fortsatta delar av process. Ett nytt IT-system införskaffades 2005 som stöd till 

verksamhet och process, som även innehåller funktioner för webbaserad inlämning av uppfinningar. 

Dessa delar av systemet har dock inte tagits i bruk, bl.a. eftersom befintlig process för 

uppfinningsanmälan bör ses över, samt att systemet sätter vissa begränsningar för hur process kan 

utformas. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda hur process och anmälningsordning för uppfinningar påverkar 

uppfinnare och patentavdelning på svenska företag. Vidare avser det att klargöra vilka krav som ställs 

från lag eller andra relevanta avtal, samt hur IT-system kan användas för att förbättra ovan nämnda 

process. Utredningen ämnar resultera i en process som är till en förbättring för såväl uppfinnare som 

patentavdelningen på Scania, samt är möjlig att implementera i befintligt IT-system. 

1.3 Problemformulering 

 Hur kan process för uppfinningsanmälan förbättras med hjälp av IT-system? 

 Vilka effekter har olika anmälningsvägar av uppfinningar för anställda? 

 Hur kan process för anmälan av uppfinning förbättras och effektiviseras på Scania? 

 Hur kan process integreras i befintligt IT-system på Scania? 

1.4 Avgränsningar 

Endast process för uppfinningar gjorda av anställda på företagens utvecklingsavdelningar har gjorts. 

Eftersom uppfinningar gjorda av andra personer inte regleras av samma lag och avtal kan rutiner och 

processer för dessa uppfinningar skilja sig väsäntligt från uppfinningar gjorda av anställda på 

forsknings- och utvecklingsavdelningar.  

Arbetet fokuserar främst på inledande delar av process för anmälan av uppfinningar, d.v.s. från att 

en uppfinning görs, till att personal från patentavdelningen gör bedömningen att tillräcklig 

information om ärendet finns för att kunna göra en bedömning huruvida det är möjligt att söka 

patent för uppfinningen.  

1.5 Förkortningar 

EPO – Europeiska Patentverket (European Patent Office) 

EPC – Europeiska Patentkonventionen (European Patent Convention) 

LAU – Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar  

PCT – Samarbetskonventionen (Patent Cooperation Treaty) 

PRV – Patent- och registreringsverket 

SOU – Statens offentliga utredningar 
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2 Teoretisk referensram 

Följande avsnitt ger en beskrivning av patentsystemet samt arbetstagares uppfinningar. Vidare ges 

en kort beskrivning av möjliga organisationsmodeller för patentavdelningar samt verktyg för dessa. 

2.1 Immaterialrätt 

I de flesta länder finns möjlighet att erhålla ensamrätt för uppfinningar eller andra intellektuella 

prestationer. Lagområdet som reglerar ensamrätten kallas immaterialrätt och utgörs bl.a. av 

upphovsrätten, samt de industriella rättsskydden, där patenträtten, mönsterrätten och 

varumärkesrätten ingår.  För att de industriella rättskydden skall kunna tillämpas krävs att en 

ansökan görs, till skillnad från upphovsrätten, som uppstår i samband med att ett verk skapats. Även 

om det finns en viss distinktion mellan lagarnas skyddsomfång kan en och samma intellektuella 

prestation skyddas av flera lagar. Antag att ett företag tagit fram en komponent med viss teknisk 

funktion som de avser att söka ensamrätt för. Genom ett mönsterskydd får företaget ensamrätt för 

komponentens design och kan därigenom skydda produktens säregna utseende från kopior.  Utöver 

mönsterskyddet kan ett patent skydda uppfinningens tekniska effekt och förhindrar konkurrenter 

från att ta fram liknande lösningar, men med en annan design.  

För de undersökta företagen har, som tidigare nämnts, främst patenträttsliga frågor behandlats, 

även om viss hänsyns tagits till andra områden, framförallt mönsterrätten som i många av de 

undersökta företagen är vanligt förekommande i anslutning till produktutvecklingen och behandlas 

av patentavdelningen. 

2.2 Internationella samarbeten och organisationer 

Immaterialrättigheterna är i grunden nationella rättigheter och behandlas av varje nations egna lagar 

och domstolar. I takt med globaliseringen har behovet av immaterialrättsligt skydd på flera 

marknader ökat och föranlett ett antal internationella samarbeten.  

Den Europeiska patentkonventionen (EPC) trädde i kraft 1977 och ingicks då av sju nationer. Fler och 

fler länder har med tiden anslutet sig och de är totalt 37 till antalet idag (EPO 2010). Genom EPC är 

det möjligt att lämna in en enda ansökan för samtliga medlemsländer. Ansökan granskas centralt av 

EPC egna organisation, EPO, istället för att varje land gör en individuell granskning. Efter den centrala 

granskningen kan ansökan resultera i ett antal nationella patent i de medlemsländer som önskas. 

Utöver en kostnad för själva granskningen tillkommen även en kostnad för vart och ett av de länder 

där patent önskas. Kostnaden för granskningen är i jämförelse med en nationell ansökan 

förhållandevis dyr, men tilläggskostnaderna för att erhålla ett patent i olika länder blir emellertid 

lägre. Om skydd i tre eller fler medlemsländer önskas brukar det i regel löna sig att söka genom en 

EPC-ansökan (Domeij, Patenträtt 2007). 

2.2.1 Samarbetskonventionen PCT 

Även om de olika organisationerna strävat efter att hålla nere kostnader för den sökande och 

förenkla förfarande så mycket som möjligt kan bördan vara stor för enskilda uppfinnare eller små 

företag, speciellt om de avser att söka patent i flertalet länder. Om en PCT-ansökan lämnas in genom 
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samarbetskonventionen ges sökande möjlighet att vänta med att lämna in själva patentansökan. En 

PCT-ansökan resulterar endast i en rapport som redovisar om det är mer eller mindre troligt att ett 

patent på uppfinningen kan erhållas. Det finns sedan möjlighet att vänta med fortsatta 

ansökningsförfaranden upp till 31 månader efter den dag då PCT-ansökan lämnades in. Genom detta 

förfarande skjuts kostnaderna och tidsfrister upp och det finns därigenom möjlighet att ta fram 

bättre underlag för att besluta om patent skall sökas och i vilka länder(Ulf Bernitz 2004). Ovan nämna 

möjligheter finns att tillgå i medlemsländerna som är 142 till antalet idag (EPO 2010). 

2.3 Patenterbara uppfinningar 

För att patent ska kunna erhållas krävs att uppfinningen uppfyller de krav som ställs i patentlagen. 

För de flesta uppfinningar innebär det att man kontrollerar att följande patenterbarhetskriterier är 

uppfyllda, även om vissa ytterligare prövningar kan göras i undantagsfall.  

2.3.1 Industriellt tillämpbar 

Ingen utförlig förklaring ges i lagtexten över vad som menas med industriellt tillämpbar, det nämns 

endast att en ”uppfinning som kan tillgodogöras industriellt” kan patenteras. Ur doktrin och praxis 

framgår dock en något mer precis bild. För att en uppfinning ska vara möjlig att patentera skall det 

problem uppfinningen avser lösas, och det bör vara uppenbart för en fackman att effekten uppnås 

vid nyttjande av uppfinningen. Vidare ska uppfinningen vara reproducerbar, d.v.s. resultaten eller 

effekten av nyttjande av uppfinningen är desamma vid ett upprepat utövande. Slutligen skall 

uppfinningen ha en teknisk karaktär; en praktisk nyskapelse på det tekniska området (Ulf Bernitz 

2004).   

2.3.2 Nyhet 

Med nyhet menas att uppfinningen är absolut ny förhållande till befintlig teknik. Man brukar prata 

om teknikens ståndpunkt, som innefattar all information som allmänheten har haft möjlighet att ta 

del av. Det spelar ingen roll på vilket sätt allmänheten erbjudits kunskapen, t.ex. genom att analysera 

en såld produkt, produkter och funktioner som visas på mässor, skriftlig eller muntliga 

presentationer. För att kunskap ska tillhöra teknikens ståndpunk räcker det alltså om en obestämd 

krets haft möjlighet att ta del av kunskapen, även om ingen har gjort det. En tydlig linje går sålunda 

mellan en nyhet och teknikens ståndpunkt, som delar all kunskap mellan sig och där en uppfinning 

således måste ingå i den första gruppen för att den ska vara patenterbar (Domeij, Patenträtt 2007). 

2.3.3 Uppfinningshöjd 

För att en uppfinning skall vara patenterbar krävs, utöver att den är en nyhet i förhållande till 

teknikens ståndpunkt, även att den ”tillika väsentligen skiljer sig därifrån” (Sverige Riksdag 2009). 

Med det menas att uppfinningen ej ska vara uppenbar för en fackman, som har all kunskap i 

teknikens ståndpunkt, men som i övrigt är genomsnittlig, t.ex. förmåga att ta fram nya 

konstruktioner eller göra uppfinningar.  

2.4 Patentskriften 

Utformningen av själva patentskriften är avgörande för hur effektivt skyddet för uppfinningen blir 

och om det över huvud taget kan erhållas. Mycket liten hänsyn visas till om den person som lämnade 



5  

 

in ansökan felformulerat sig eller på annat vis inskränkt skyddsomfånget. Patentskriften delas in i ett 

antal olika delar; sammandrag, krav och beskrivning. I sammandraget anges bl. a. uppfinnarens och 

sökandens namn samt ansökningsdagen. Syftet med sammandraget är i huvudsak att underlätta 

informationssökning i patentdataregistret och det ställs därmed ej samma krav som på de andra 

delarna av patentskriften.  

Kraven utgör själva definitionen på uppfinningen och är därmed den viktigaste delen av 

patentskriften.  Det är kraven som avgör vad som skyddas, och formuleringen av dem får i och med 

detta väldigt stor betydelse. Om krav endast beskriver den aktuella lösningen, men utelämnar 

tänkbara varianter ges ett väldigt smalt skydd som i praktiken är ineffektivt. Genom att göra små 

ändringar på uppfinningen kan kraven kringgås och patentet är följaktligen av mindre värde för 

ägaren. Vanligtvis strävar man efter så breda krav som möjligt och därmed ett brett skyddsomfång.   

Beskrivningen är den mest omfattande delen av skriften som innehåller mest information. För att 

patent skall kunna erhållas måste en genomsnittlig fackman med hjälp av skriften, framförallt 

beskrivningen, kunna utöva uppfinningen.  Även om det inte krävs en beskrivning för samtliga 

varianter som skyddas av kraven får dessa varianter inte medföra ett alltför stort extra arbete för den 

fackman som vill utöva dessa. Med andra ord kan det räcka med att det i beskrivningen ges ett 

exempel på hur uppfinningen nyttjas, även om kraven innefattar ett antal olika varianter (Domeij, 

Patenträtt 2007). 

2.5 Patentlivscykeln 

Som beskrivet i tidigare avsnitt finns ett antal alternativa tillvägagångssätt för att erhålla patent. 

Genom att prioritet kan åberopas från förstagångsansökan, oavsett om den sker genom PCT, EPO 

eller PRV, möjliggörs ett antal olika kombinationer av ansökningar och tidpunkten då färdiga 

patenten kan erhållas varierar alltså. I Sverige, liksom stora delar av övriga världen, gäller s.k. ”first-

to- file”. Det innebär att den person som gjort en uppfinning och är först med att lämna in en 

patentansökan har rätt till patentet, även om någon annan var först med att göra uppfinningen 

(Domeij, Patenträtt 2007).  

Vid en nationell svensk ansökan görs en inledande översyn av ansökan när den kommer in till PRV. 

Om viktiga handlingar saknas måste ansökan kompletteras innan den får ett ansökningsdatum. 

Därefter görs en s.k. formell prövning där man återigen ser över ansökan och säkerställer att alla 

handlingar finns med och att avgiften är betald. Vid eventuella invändningar från PRV görs ett 

formellt föreläggande, som den sökande får svara på. Om de påtalade punkterna inte rättas till kan 

ansökan avslås.  

Därefter görs en teknisk prövning, där det kontrolleras att uppfinningen uppfyller de tre 

patenterbarhetskriterierna.  Vid det tekniska föreläggandet redovisas vilka eventuella hinder som 

finns för att patent kan erhållas och den sökande ges efter detta en möjlighet att argumentera för sin 

sak eller ändra kraven i ansökan. Ingen information får dock tillföras ansökan, de ändringar som görs i 

kraven måste kunna utläsas av skriftens övriga delar t.ex. beskrivningen.  18 månader efter 

prioritetsdagen publiceras sammandraget och en figur av uppfinningen, och om patent meddelas 

publiceras den färdiga skriften i sin helhet.   
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Vid den tekniska prövningen jämförs kraven främst mot äldre ansökningar, vilket ger en bra bild av 

det aktuella forskningsläget inom de flesta teknikområden (PRV 2010). Det finns emellertid annan 

information, som tillhör teknikens ståndpunkt, men som är svårare att överblicka och därmed kan 

saknas i det underlag som ligger till grund för bedömningen. Patentsystemet förlitar sig härvidlag på 

att konkurrenter gör en invändning mot patentet, om man anser att hinder finns för patentering. 

Invändningen skall vara PRV till handa senast nio månader efter att patent har meddelats. De flesta 

företag som i hög utsträckning är teknikberoende bevakar regelbundet konkurrenter, just i detta 

syfte 1. I de fall en invändning har inlämnats ges innehavaren av patentet möjlighet att svara på 

invändningen och argumentera för sin sak i slutet av perioden. PRV kan därefter besluta om att 

patentet står sig, upphävs eller ändra kraven i skriften (PRV 2010). 

 

Figur 1 Process för patentansökan genom PRV 

Processen som beskrivs ovan är som tidigare nämnts för en svensk nationell ansökan och ett 

slutgiltigt beslut meddelas normalt inom två år från ansökningsdagen (invändningsperiod ej 

inräknad).  Genom alternativa ansökningsvägar kan det dröja upp till 64 månader från 

ansökningsdagen till dess att patent slutligen meddelas (Sveriges regering och regeringskansli 2010).  

Normalt är patent giltiga 20 år från prioritetsdagen, d.v.s. den dag då förstagångsansökan lämnades 

in. Om patent meddelas krävs att en årlig avgift betalas för att patentet skall upprätthållas. I Sverige 

höjs avgiften stegvis år för år från att patent meddelats. Den första årsavgiften kostar i dags dato 300 

SEK, och det 20:e och sista året 5600 SEK (PRV 2010). Även när invändningsperioden löpt ut finns det 

en möjlighet för andra parter att få ett patent ogiltigförklarat eller inskränkt genom att lämna in 

ogiltighetstala. Ärendet behandlas då vid en domstol istället, och är i förhållande till en invändning 

dyr att genomföra. Det har lett till att företag i större utsträckning använder sig möjligheten att göra 

invändningar (Domeij, Patenträtt 2007). 

                                                           
1
 Det finns idag ett flertal tjänster och företag som erbjuder bevakning av konkurrenters publicerade 

ansökningar och patent. Specifika teknikområden går även att bevaka på samma vis. Genom den typen av 
tjänster kan företag på ett förhållandevis kostnadseffektivt sätt hålla sig ajour med patentansökningar som 
lämnas in från konkurrenter eller inom vissa teknikområden. 
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Oavsett genom vilken organisation och sökväg patent erhålls är alltid de slutgiltiga patenten 

nationella vilket innebär att de behandlas av de olika nationernas lagar och myndigheter. Det medför 

t.ex. att årsavgifter betalas individuellt för varje land och att ogiltighetstalan och intrångsmål 

behandlas av de olika nationernas rättsväsende.  

2.6 Uppfinningar i anställningsförhållanden 

Rätten att patentera uppfinningar infördes för att ge upphovsmannen ensamrätt till sin konstruktion 

för att därigenom få betalt för mödan för bakomliggande arbete. För uppfinningar gjorda i 

anställningsförhållande står denna princip i konflikt med den arbetsrättsliga uppfattningen att 

”resultat av den anställdes arbete är arbetsgivarens egendom” (Wolk 2008). Arbetstagares 

uppfinningar spänner alltså över två olika rättsområden – arbetsrätten och immaterialrätten. De 

grundläggande principerna för respektive område är varandras motsatser.  

Hur ägande av immaterialrätter fördelas i detta gränsland styrs av antingen kollektiv- eller 

anställningsavtal, lagen (LAU) eller i vissa fall underförstått med stöd från anställningsförhållanden. 

Immaterialrätten används därvidlag endast som en utgångspunkt och mer eller mindre omfattande 

rätt kan överföras till arbetsgivaren beroende på förhållandet mellan anställningen och den aktuella 

uppfinningen. Arbetstagares rättigheter och skyldigheter kan således variera beroende på företag 

och bransch och genom vad som nämns i anställningsavtal och fackliga avtal.   

2.6.1 Lagar och avtal 

Både lagen och det undersökta avtalet omfattar ”här i riket patenterbara uppfinningar”, vilket 

innebär att en uppfinning inte behöver patentsökas för att avtal eller lag ska kunna tillämpas. Lagen 

om arbetstagares rätt till uppfinningar, LAU, är till största delen dispositiv, vilket innebär att det står 

parterna fritt att själva förhandla och avtala hur rättigheter till uppfinningar ska regleras. Detta kan 

t.ex. regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal, som beskrivs nedan. 

”Uppfinnaravtalet” (refereras i efterföljande avsnitt som avtalet) är ett ramavtal som slöts SAF och 

PTK 1995. Med ramavtal menas att det kan ligga till grund, eller utgöra ramarna för ett avtal som 

sluts mellan medlemsförbunden och arbetsgivarna. Både Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar 

sina medlemsförbund att anta avtalet som kollektivavtal, men en sammanställning av vilka förbund 

som följt rekommendationen saknas (Wolk 2008).  

2.6.2 Kategorier av uppfinningar  

Både lag och avtal indelar uppfinningar i tre kategorier efter vilken relation uppfinningen har till 

uppfinnarens anställning. De olika arbetenas kategorier skiljer sig emellertid från varandra där 

avtalet, vad kategorisering beträffar, är till arbetsgivarens fördel. Den gemensamma utgångspunkten 

är att arbetsgivare bör ha större rätt till uppfinningar som hör till dennes normala verksamhet, 

uppfinningar som tillkommer tack vare att arbetstagare utför sina normala arbetsuppgifter bör 

rimligtvis tillhöra företaget. Hur de olika arbetenas kategorier förhåller sig till varandra visas i Fel! 

ittar inte referenskälla.. 
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Figur 2 Olika kategorier av uppfinningar enlig lag och avtal 

Lagen 

Lagen delar in uppfinningar som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde i följande tre 

kategorier: 

Forskningsuppfinningar är den snävaste kategorin och tillkommer från anställningar där 

arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift är forsknings- eller uppfinnarverksamhet. Uppfinningen 

ska givetvis ha en koppling till tjänsten, dvs. uppfinningen ska ligga inom det område den anställde 

forskar på.  I praktiken har denna kategori tolkats mycket restriktivt och de flesta uppfinningar 

klassas som någon av lagens vidare kategorier. En motsvarande kategori till forskningsuppfinningar 

saknas i avtalet (Wolk 2008).  

Övriga tjänsteuppfinningar är uppfinningar som tillkommit i samband med att en arbetstagare utfört 

sina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara en uppfinning som tillkommit som ett led i tjänsten, 

utan att det är den anställdes huvudsakliga uppgift. Det kan också röra sig om ett uppslag som 

tillkommit i tjänsten eller med hjälp av arbetsgivarens utrustning, material eller ”know-how”.  

Andra uppfinningar är de uppfinningar som saknar samband mellan kreatören och dennes tjänst men 

faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde(PTK 1995).  

Rättigheter för uppfinningar som inte faller inom ovan nämna kategorier, dvs uppfinningar som inte 

faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde,   kan förvärvas av arbetsgivaren på samma vis som 

immaterialrättigheter säljs i övrigt. Det kan finnas orsak för den anställde som kommit på en 

uppfinning att sälja den till arbetsgivaren eftersom patentering och exploatering av uppfinningar kan 

vara förenat med höga kostnader. Arbetsgivaren kan i sådana fall ha bättre förutsättningar att 

fullfölja processen. Denna typ av uppfinningar nämns och regleras ej av lagen(Wolk 2008). 
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Avtalet 

Samtliga uppfinningar som uppkommer i samband med ett anställningsförhållande regleras av 

avtalet och de olika kategorierna skiljer sig något från lagens indelning. Avtalets kategorier är också 

tre i antalet och delas in som följer: 

A-uppfinningar är de uppfinningar som tillkommer i samband med den anställdes tjänst och som 

faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Det saknar betydelse om uppfinnarverksamhet är 

arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter. Avtalets A-uppfinningar innefattar således lagens 

forsknings- och tjänsteuppfinningar. 

B-uppfinningar är de uppfinningar som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde men som inte 

är en A-uppfinning, dvs. en uppfinning gjord av en arbetstagare vars tjänst inte har någon koppling till 

uppfinningen i fråga, men som faller inom företagets verksamhetsområde. B-uppfinningar motsvaras 

av lagens övriga uppfinningar. 

C-uppfinningar är de uppfinningar som görs i anställningsförhållanden men inte är en A- eller B-

uppfinning, dvs. inte faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. 

2.6.3 Arbetsgivares rättigheter 

Hur stor rätt arbetsgivare har till anställdas uppfinningar är i båda arbetena kopplade till vilken 

kategori uppfinningen klassas som; ju snävare kategori desto större möjlighet har arbetsgivare att 

överta mer omfattande delar av rättigheterna.  Det bör poängteras att det finns väsentliga skillnader 

mellan lag och avtal, där en tillämpning av avtalet är till arbetsgivarens fördel. 

Lagen 

Generellt kan en uppfinnare inte fritt förfoga över sin uppfinning som faller inom arbetsgivarens 

verksamhetsområde innan arbetsgivaren har tagit ställning till hur de vill agera i frågan. Ett viktigt 

undantag görs dock i lagen, där en uppfinnare kan söka patent för en uppfinning under 

arbetsgivarens betänketid, under förutsättning att denne inte deklarerat att de önskar förvärva 

uppfinningen. Detta gäller alla kategorier uppfinningar. Uppfinnaren måste emellertid meddela 

arbetsgivaren inom en vecka från att ansökan lämnades in. Arbetsgivaren ges därigenom möjlighet 

att dra tillbaka anmälan eller göra ändringar i den.  

För forskningsuppfinningar har arbetsgivaren enligt lagens mening befogenhet att ta över all rätt till 

uppfinningen. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bestämma hur omfattande den överförda rätten 

ska vara men kan låta delar av den stå kvar på kreatören.  

Övriga tjänsteuppfinningar har arbetsgivaren endast rätt att nyttja i sin näringsutövning, dvs. en 

enkel licens.  Detta utesluter inte konkurrerande licenser som kreatören kan erbjuda andra efter en 

viss tidsperiod . Arbetstagarens rätt att bjuda ut uppfinningen till andra företag kan dock begränsas 

t.ex. av andra förpliktelser arbetstagaren har gentemot sin arbetsgivare.  Vidare har arbetsgivaren en 

förtur till att förhandla om köp av en mer omfattande rätt. Arbetstagaren har emellertid rätt att neka 

ett förslag men är bunden till en tystnadsplikt under en viss begränsad period efter förhandling och 

kan därav ej begära offerter från andra intressenter inom den perioden (Wolk 2008). 
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Andra uppfinningar har arbetsgivaren ingen rätt till annat än förtur att förhandla om förvärv av 

rättigheterna. Likt övriga tjänsteuppfinningar är det dock upp till arbetstagaren att avgöra om denne 

vill upplåta hela eller delar av rättigheterna till arbetsgivaren.  

Avtalet 

A-uppfinningar skrivs enligt avtalet automatiskt över på arbetsgivaren. I praktiken får vanligtvis 

arbetstagaren skriva på en överlåtelsehandling för att det är ett enkelt sätt att styrka att företaget 

äger uppfinningen för patentverket.  

B-uppfinningar har arbetsgivaren rätt att förvärva hela rätten till. Den övergår emellertid inte per 

automatik till arbetsgivaren, likt A-uppfinningar.  

C-uppfinningar har arbetsgivaren ingen rätt till och det står den anställda kreatören fritt att förfoga 

över den.  

2.6.4 Anmälan av uppfinning 

Vad gäller arbetstagares anmälningsskyldigheter är lag och avtal förhållandevis lika. En arbetstagare 

som gjort en uppfinning inom arbetsgivarens verksamhetsområde ska utan dröjsmål underrätta 

arbetsgivaren om detta. Det kan för arbetsgivaren vara av stor vikt att vidta åtgärder, t.ex. för att 

hinna patentera före konkurrenter eller planera sin verksamhet. Att tidsspillan hålls nere är av extra 

stor vikt inom branscher med kortlivade produkter och en hög utvecklingstakt, exempelvis 

mjukvaruindustrin.  

Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra när en uppfinning kan anses som färdig vilket bl.a. har 

behandlats i statens offentliga utredningar.  Med denna som utgångspunkt framgår att uppfinningen 

ska finnas konkretiserad och anmälan ska klargöra uppfinningens karaktär och betydelse. 

Även uppfinningar som ej ligger inom företagets verksamhetsområde bör anmälas till arbetsgivare, 

vilket nämns i avtalet samt i förarbetena till lagen. Den anställda kan sakna överblick över hela 

arbetsgivarens verksamhetsområde och skadeståndsskyldighet kan uppstå om det visat sig att 

arbetstagaren har gjort en missbedömning och ej anmält uppfinningen . När en anmälan är gjord är 

det arbetsgivarens skyldighet att hålla uppfinningen hemlig för att bibehålla prioritetsvärdet.  

Som nämnts tidigare är stora delar av lagen dispositiv, så även avsnitt om till vem 

uppfinningsanmälan skall göras. Det innebär att anmälningsordningen kan variera för olika företag, 

det kan t.ex. förekomma på företag med en egen patentavdelning, där anmälan görs direkt till denna. 

Om annan ordning skall gälla måste det dock klart och tydligt framgå för de anställda. Om så inte är 

fallet tillämpas eventuella ingångna avtal eller lagen. 

Lagen 

Det ligger i sakens natur att anmälan bör vara skriftlig, även om det inte är ett krav. Arbetsgivaren 

bör efter att anmälan är mottagen på något vis lämna en kvittens för att fastslå datum då anmälan 

gjordes. Anmälan anses som utförd då närmsta överordnad har underrättats, det kan t.ex. röra sig 

om en laboratoriechef eller annan representant vars tjänst anses innefatta att vidarebefordra sådana 

uppgifter till ledning eller lämplig avdelning (SOU 1946). Uppfinnaren har inga skyldigheter att se till 
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att uppgifterna faktiskt har nått fram till de personer eller instans som förväntas besluta i den typen 

av ärenden (Wolk 2008).  

Avtalet 

Som nämnt ovan är arbetstagare skyldiga att anmäla uppfinningar som faller inom företagets 

verksamhetsområde, vilket specifikt för avtalet innebär A- och B-uppfinningar, samt att arbetstagare 

bör anmäla C-uppfinningar enligt tidigare förda resonemang.  Anmälan skall göras till ”arbetsgivaren, 

eller den som arbetsgivaren utsett att mottaga sådana anmälningar” (PTK 1995). 

Vidare bör uppfinnaren i anmälan klargöra vilken kategori denne anser att uppfinningen tillhör. Till 

skillnad mot lagen gör avtalet förhållandevis stora skillnader i reglering av frister och rättigheter för 

de olika kategorierna. Eftersom fristerna, dvs. de tidsintervall inom företaget tvingas agera, är vitt 

skilda mellan de olika kategorierna, är det för uppfinnarens del viktigt att denna uppgift finns med 

om han/hon vill göra anspråk på en mer eller mindre omfattande rätt till uppfinningen. Dessa 

uppgifter kan dock lämnas in vid ett senare tillfälle och måste inte göras i samband med själva 

uppfinningsanmälan (PTK 1995). 

2.6.5 Frister 

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter förändras med tiden från att uppfinningen har anmälts 

till arbetsgivaren. Eftersom datumet då uppfinningsanmälan gjordes är den dag då fristerna räknas 

från är det av stor vikt att detta dokumenteras och, som tidigare nämnts, bör arbetsgivaren utfärda 

en kvittens på att de mottagit anmälan eftersom det även kan ligga i arbetstagarens intresse att 

fastställa datumet då den gjordes.  

Värt att notera frister skall räknas från anmälan anses som fullgjord enligt resonemang förda i avsnitt 

2.6.4. Det kan t.ex. innebära att en tidsfrist börjar räknas från att en uppfinningsanmälan är gjord till 

närmsta chef, även om anmälan inte förts vidare till lämplig avdelning eller person på företaget. 

Frister som är kopplade till arbetsgivarens meddelandeskyldigheter (t.ex. om att de önskar förvärva 

uppfinning) kan emellertid förlängas om uppfinnaren medger detta (Wolk 2008). 

LAU 

Enligt lagen skall arbetsgivaren meddela huruvida man vill förvärva rättigheterna till en uppfinning 

inom fyra månader från att anmälan gjordes. Dessa fyra månader börjar alltså räknas från det 

anmälan anses fullständig, även om arbetsgivaren har kännedom om uppfinningen innan anmälan är 

gjord. Anmälan måste alltså innehålla information som tillräckligt beskriver uppfinningen enligt 

tidigare förda resonemang. 

Avtalet 

Fristerna i avtalet är relaterad till vilken kategori uppfinningen tillhör. Därför bör uppfinnare även 

anmäla vilken kategori han eller hon anser att uppfinningen faller inom. Beskedet bör vara skriftligt 

och sker i normala fall i samband med uppfinningsanmälan men kan även göras senare. 

Arbetsgivaren måste inom fyra månader från att de mottagit anmälan om kategoritillhörighet 

meddela om de ej delar arbetstagarens uppfattning, annars står sig uppfinnarens kategorisering 
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(Wolk 2008). Missar företaget denna frist kan alltså en uppfinning klassas som en B-uppfinning, trots 

att det objektivt sett egentligen är en A-uppfinning. 

Eftersom A-uppfinningar per automatik tillfaller arbetsgivaren finns inga avtalsfrister som styr 

parternas agerande under anställningstiden.  

För B-uppfinningar krävs till skillnad från A-uppfinningar viss aktivitet från arbetsgivarens sida för 

rättigheterna ska skrivas över. Inom 8 månader från anmälan gjordes måste arbetsgivaren meddela 

att de vill överta rättigheterna för uppfinningen, annars får uppfinnare fritt förfoga över 

rättigheterna för idén.  

Fyra månader efter att ansökan gjordes har uppfinnaren rätt att, i samråd med arbetsgivaren, själv 

söka patent på uppfinningen. Detta gäller naturligtvis endast om arbetsgivaren inte redan meddelat 

att de vill förvärva uppfinningen. 

2.6.6 Uppfinnares ersättning 

Om en uppfinnare överlåter delar av rättigheterna för en uppfinning till sin arbetsgivare har 

arbetstagaren rätt till en skälig ersättning enligt 6 § LAU. Denna paragraf är ej dispositiv vilket 

innebär att det på förhand inte går att avtala bort ersättningsreglerna. Även om avtal gällande 

ersättning för uppfinningar träffats innan, t.ex. i anställningsavtal, gäller alltså dessa ej. Uppfinnaren 

kan endast efter en uppfinning är gjord frånsäga sig ersättning.  

Vidare bör de poängteras att kreatören har rätt till ersättning oavsett om arbetsgivaren utnyttjar 

uppfinningen eller ej, så länge den har övertagit rättigheterna.  

2.6.7 Alternativa tillvägagångssätt  

Även om en uppfinning är patenterbar kan det uppstå situationer där fördelar med ett patent inte 

väger upp för de kostnader som är förenat med ett effektivt patentskydd. Ett par alternativa 

tillvägagångssätt finns, vilket dock inte resulterar i en ensamrätt för uppfinningen, men till viss del 

kan minska nackdelarna med att inte söka patent. 

 Genom en s.k. profylaktisk publicering görs uppfinningen till allmän kännedom, och tillhör därmed 

teknikens ståndpunkt, vilket förhindrar andra aktörer från att patentera uppfinningen. I praktiken 

sker detta ofta genom att dokumentation om uppfinningen publiceras med anonym avsändare på 

specialiserade webbplatser. Nackdelen är förstås att konkurrenter kan hitta information om 

uppfinningen och nyttja den i sin egen verksamhet, utan tillstånd innehavaren av rättigheterna. 

I vissa fall finns en möjlighet att behålla uppfinningen som en företagshemlighet, vilket inte heller 

resulterar i en ensamrätt. Tillvägagångssättet medför dock att en uppfinning kan hållas hemlig och på 

så vis förhindra konkurrenter från utövandet av uppfinning även efter en 20-årsperiod, som är ett 

normalt patents livslängd. Inget hindrar dock andra som gör samma uppfinning att utnyttja eller 

publicera den. 

Men som nämnts tidigare räcker det alltså med att en uppfinning är patenterbar för att lagen eller 

avtalet kan tillämpas, vilket medför att ersättning till uppfinnarna skall utgå oavsett om patent söks 

eller ej (Wolk 2008).   
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2.6.8 För vilka tillämpas avtalet? 

Uppfinnaravtalet gäller om det nämns i arbetstagarens anställningsavtal eller om uppfinnaren är med 

i ett fackförbund som antagit avtalet som kollektivavtal och arbetsgivaren antagit samma avtal. 

Överlag kan sägas att uppfinnaravtalet är betungande för arbetstagaren, som alltså gynnas av att 

lagen tillämpas, framförallt om uppfinnaren själv vill göra anspråk på uppfinningen. I praktiken kan 

det därmed ställas krav på att arbetsgivare informerar de anställda om uppfinnaravtalet skall gälla. 

Detta bör ske vid anställningens inledning, där anställningsavtalet med fördel kan referera till 

kollektivavtal eller uppfinnaravtal (Wolk 2008). Avtalet bör dock finnas tillgängligt för den anställde. 

2.7 Patentavdelningen i förhållande till uppfinnare 

Patentavdelningen verksamhet är givetvis beroende av ett inflöde, dvs. att anställda på företaget, 

eller utomstående, gör uppfinningar som skickas in till patentavdelningen. Oavsett om inskickade 

uppfinningar resulterar i en patentansökan är det för patentavdelningens vidkommande viktigt att 

utveckla och underhålla relationer och samarbeten med uppfinnarna.  Man bör dock vara försiktigt 

med att göra grova generaliseringar för denna grupp och vara medveten om att uppfinningarna 

kommer från en mängd olika källor. Skaran uppfinnare eller potentiella uppfinnare består av olika 

individer med skiftande kunskap och erfarenhet. För att underlätta analyser och för att få en bättre 

överblick av gruppen kan den delas in efter ett antal olika kategorier. Detta kan bland annat vara till 

hjälp i arbetet med att planera hur patentavdelningen ska fördela resurser och vilken grupp man ska 

lägga energi på. Följande punkter är några exempel på hur kategoriseringen kan göras (O´conell 

2008) 

 ”Serieuppfinnare” dvs. uppfinnare som regelbundet lämnar in uppfinningar 

 Anställda som har lämnat in en eller ett par uppfinningar 

 Anställda som aldrig tidigare har lämnat in en uppfinning 

 Anställda som kommer på idéer och uppfinningar och för dem vidare till intresserade 

kollegor, men inte nödvändigtvis till patentavdelningen 

 Anställda som jobbar med forskning och utveckling 

 Underleverantörer till företaget eller annan stödverksamhet, dvs. utomstående personer 

med länkar till verksamheten 

 Partners som företaget bedriver gemensam forskning och utveckling med 

 Kunder som köper produkten 

 Slutanvändare 

 Spontana idéer från allmänheten 

Inga tydliga gränser finns mellan grupperna och individer kan alltså ingå i flera grupper. Några av 

dessa grupper kan historiskt sett haft en marginell betydelse för inflödet av uppfinningar och idéer, 

men förhållandena mellan dessa kan påverkas och förändras. I varje undergrupp kan individer rankas 

ytterligare efter följande kriterier: 

 Kunskap och kompetens på det tekniska området 

 Antal uppfinningar 

 Kvalitet på idéer 
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 Hur lätt patentavdelningen har att komma i kontakt med uppfinnaren 

 Den utsträckning anställda skickar in uppfinningar utan uppmaning från patentavdelning 

 Hur stora omvägar anmälningar tar på för att nå patentavdelning, dvs. kommer anmälningar 

direkt från uppfinnare eller via andra mellansteg 

Det bör poängteras att serieuppfinnare givetvis är av extra stort värde för patentavdelningens 

verksamhet. Dels för det uppenbara skälet att skickar in många uppfinningar till patentavdelningen, 

men även för deras erfarenhet av samarbetet med patentavdelningen. Det kan t.ex. innebära att de 

är medvetna om att en uppfinning ska anmälas och när, hur detta görs och vem man ska kontakta. 

Genom denna erfarenhet har serieuppfinnarna möjlighet att hjälpa medarbetare i förfarandet och 

vara behjälplig i processen med att lämna in uppfinningar, vilket i förlängningen kan leda till att fler 

personer blir serieuppfinnare. Generellt bör uppfinnare, speciellt serieuppfinnare eller andra 

betydande uppfinnare, ha viss kunskap om patentavdelningens strategier och processer, förstå 

innebörden av dem, samt ha vetskap om vem som ska kontaktas vid eventuella frågor eller 

oklarheter. Vidare är det viktigt att en professionell hållning mellan uppfinnare och personal från 

patentavdelningen råder, samt att uppfinnare hålls informerade om vad som händer med ärendet 

under processen. Om det beslutas att patent ej söks är det viktigt klargöra att det inte medför att 

uppfinningen saknar värde; tekniken kan exempelvis vara känd eller inte ligga inom företags 

intresseområde.  

2.8 Organisation 

Hur en patentavdelning är organiserad påverkar hur samverkan meduppfinnare fungerar samt hur 

process och verktyg bör utformas.  Nedan presenteras ett antal grundmodeller, med för- och 

nackdelar för respektive modell (O´conell 2008).  

2.8.1 Steg i ansökningsprocessen 

Denna modell basras på steg i patentavdelningens egna process  för handläggning av 

uppfinningsanmälningar och patentansökningar. De identifierade stegen utgör även grundstenarna 

för avdelningens organisation; ett antal personer ansvarar för att samla in uppfinningsanmälningar, 

en annan registrerar inkomna ärenden, en tredje gör en analys av ärenden o.s.v. 

 

Figur 3 Organisation efter steg i processen 

Med den här typen av organisation ges de anställda möjlighet att specialisera sig på specifika delar i 

processen, t.ex. att samla in och uppmuntra till uppfinningsanmälningar.  Det möjliggör även en 

effektivisering av verksamheten genom att anställda kan jobba med delar av processen de är bäst på. 

Vidare är det förhållandevis lätt att identifiera vilka delar som bör skötas av externa specialister och 

IR Insamling IR Handläggning IR Analys Beslut 
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implementera detta arbetssätt.  Modellen lämpar sig främst för verksamheter som har ett stort 

inflöde av anmälningar och gör många ansökningar.  

I organisationer där utgångspunkten varit denna modell uppstår vanligtvis många gränsytor mellan 

olika ansvarsområden, t.ex. överföringen av insamlade uppfinningar till den personal som registrerar 

ärenden.  Dessa gränsytor blir avgörande för hur väl processen som helhet fungerar. Dessutom 

passerar ärendet många personer, där varje person kan behöva tid att sätta sig in i ärendet och skapa 

sig en förståelse för vad uppfinningen går ut på. I exemplet ovan blir det minst sex personer, i 

förhållande till en eller två som krävs kan krävas med andra organisationstyper. Vidare är modellen 

mindre lämplig att använda om avdelningen inte delar lokaler då det ställs höga krav på samarbete 

mellan ansvarsområdena.  Den slutgiltiga produkten blir därtill beroende av den svagaste länken i 

kedjan; om en bristfällig eller felaktig uppfinningsanmälan görs finns en risk att patentskyddet blir 

förhållandevis smalt.  

2.8.2 Geografisk uppdelning 

Med denna modell delas organisationen upp efter de geografiska områden där företaget bedriver sin 

forskning och utveckling, och i viss mån verksamhet i övrigt. Organisationstypen möjliggör att 

patentavdelningens olika undergrupper kan anpassa sig till olika kulturer, vilket även bidrar till ett 

bättre stöd för de lokala delarna av företagets verksamhet. Det kan även underlätta olika 

ansökningsförfaranden eftersom samarbete och relationer med lokala externa samarbetspartners är 

lättare att skapa och underhålla.  
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Den ställer dock höga krav på att upprätthålla och utveckla samarbeten mellan avdelningens olika 

undergrupper. Det är också viktigt att se till att alla avdelningar har en grundläggande förståelse för 

vilka olika krav som ställs på respektive region och undergrupp för att förhindra missämja. Vidare kan 

modellen skapa vissa problem om företaget har en global verksamhet, då avsevärda skillnader kan 

finnas i olika nationers lagar.  

2.8.3 Efter företagets organisation 

I modellen nedan delas patentavdelningen in efter företagets organisation, och framförallt 

organisation för delar av verksamheten som ger upphov till uppfinningar.   

Organisationstypen bör underlätta eventuella förändringar patentavdelningen avser att genomföra 

som påverkar de potentiella uppfinnarna. Genom ett gott samarbete och en bra kommunikation med 

företagets övriga avdelningar finns goda förutsättningar att de förstår och accepterar de förändringar 

som görs. Den möjliggör dessutom att patentavdelningens undergrupper kan anpassas efter 

avdelningarna för att tillgodose just deras krav och önskemål, vilket t.ex. kan vara fördelaktigt om 

företag slagits samman och olika företagskulturer förekommer på de olika avdelningarna. 

Nackdelen är givetvis att skillnader mellan undergruppernas arbetssätt kan blir för stora att det 

snarare blir ett merarbete att skapa en mer enhetligt process. Det medför även att 

patentavdelningen tvingas omorganiseras om företaget genomgår en omorganisation. Ett visst 

Uppfinning 

Amerika 

Afrika 

Europa 

Asien 

Avdelning 1 

Patentavdelning 

Avdelning A 

Avdelning 2 

Patentavdelning 

Avdelning B 

Avdelning 3 

Patentavdelning 

Avdelning C 

Figur 4 Patentavdelning organiserad efter olika avdelningars geografiska placering 

Figur 5 Patentavdelning indelad efter företagets organisation 
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dubbelarbete kan även uppstå om kommunikationen mellan undergrupperna inte fungerar 

tillfredställande.  

2.8.4 En blandning av intern och extern verksamhet 

Enligt denna modell utförs vissa uppgifter och aktiviteter av externa firmor istället för anställda på 

patentavdelningen. Delar av processen, eller vissa ärenden som kräver expertis kan läggas ut till 

specialister. Gränsdragningen mellan vilka ärenden som sköts av patentavdelningen och vilka som 

läggs ut får stor effekt för verksamheten och bör övervägas noga. På patentavdelningen måste det 

därför finnas kompetens för att göra denna bedömning samt för att övervaka att de ärenden som 

läggs ut uppnår en viss kvalitet. Resurshanteringen underlättas även med en stor andel externa 

samarbetspartner, vilket även kan bidra till att utveckla patentavdelningens egen personal (O´conell 

2008). 

2.8.5 Efter teknikområden 

Enligt denna modell organiseras patentavdelningen efter de områden som utgör företagets 

huvudsakliga tekniska intresseområden, vilket i praktiken vanligtvis är de områden de bedriver 

forskning och utveckling inom. Genom att dela upp patentavdelningen i undergrupper tilldelas varje 

grupp ett eget teknikområde. 

Modellen underlättar samarbeten mellan patentavdelningen och personal verksamma inom 

respektive teknikområde, speciellt för serieuppfinnarna som har en tät kontakt med avdelningen, 

som därmed får tydliga kontaktpersoner genom hela processen. Den här typen är en relativt vanligt 

förkommande organisationsmodell . 

Med ovan beskrivna modell finns dock en risk för att vissa idéer förbises om de inte täcks in i de 

definierade teknikområdena. För att undvika detta bör det finnas en strategi över hur dessa 

uppfinningar fångas upp och tas till vara. 

2.9 Processer och IT-system 

En process är en serie relaterade aktiviteter som utförs i en viss inbördes ordning för att bearbeta ett 

inflöde. Behovet av en tydligt definierad process ökar ju större inflödet av uppfinningsanmälningar 

är. Med en väl fungerande process, som efterföljs, minimeras risken att samma misstag begås igen, 

och processen kan därvidlag beskrivas som avdelningens minne.  Även om den är en viktig del i 

avdelningens arbete och bör följas får den inte blir statiskt och opåverkbar och det bör finnas rutiner 

för att ta tillvara på förbättringar som kan göras. Genom processen kan det alltså klargöras vilka 

uppgifter som ska utföras, när, av vem och att detta sker på ett bestämt sätt. På så vis ges 

förutsättningar att ta fram statistik som ger en god bild av det verkliga flödet. Detta kan t.ex 

användas vid problemuppföljning, verksamhetsutveckling eller uppföljning av verksamhetsmål.  

Vid framtagning av en ny processvbör man ha avdelningens strategi i åtanke under 

utvecklingsarbetet, så att den nya processen på ett så effektivt vis som möjligt tillämpar strategin. I 

övrigt finns det även ett antal generella principer man bör hålla sig till under utvecklingsarbetet. Först 

och främst vad slutprodukten för avdelningens process består av, vilka förväntningar man har samt 

att man bör efterstäva en enhetlig syn om varför man genomför förändringen. Målet bör vara en 
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process som på ett mer flexibelt vis stöttar verksamheten, samtidigt som den höjer kvalitén överlag. 

Man bör även i samband med detta  även definiera vad som menas med kvalité och samt sätta upp 

mål för dessa mätvärden. Detta kan gälla både det verksamheten producerar och hur den fungerar, 

och kvalitetskraven bör kopplas mellan aktiviteter eller uppgifter och resultaten av dessa. Genom 

korta avstånd mellan kontrollpunkterna förbättras responsen på arbetet vilket även bidrar till att 

minska kostnaderna för förbättringsåtgärder. Nya kvalitetsdata kan ligga till grund för nya 

förbättringar för både process och slutprodukt.  

Det är viktigt att i ett inledande skede identifiera alla intressenter och involvera dem i arbetet så 

tidigt som möjligt. Vidare kan det för att underlätta en implementering vara av stor vikt att ha ett 

uttalat stöd från patentavdelningens ledning, och eventuellt högre upp i organisationen.  

Valet av vilka IT-system och andra hjälpmedel som är lämpliga görs bäst när process är kartlagd och 

det är möjligt att definiera kärnprocesserna. Precis som inom många andra verksamheter eller 

fabriker bidrar investeringar i hjälpmedel och andra verktyg till en effektivisering av processen som 

helhet. Arbetet med att införa nya system är vanligtvis förenade med vissa kostnader, varför det 

viktigt att beslut som tas är noga genomtänkta och det har planerats hur systemet ska nyttjas för att 

stödja verksamheten. Vid en sådan planering bör en rad olika områden undersökas och analyseras, så 

som systemets pålitlighet, användarvänlighet och funktionalitet. Hur kan systemet skräddarsys till 

befintliga processer? Ska det integreras med andra  IT-system? Hänsyn bör även tas till kostnaden av 

systemet, dels inledande kostnader vid upphandling, men även av driftskostnad; anpassning av 

system, uppdateringar, integration m.m. Vidare bör undersökas att tillräcklig dokumentation finns 

för att underlätta för användare och eventuella administratörer. En av de viktigaste punkterna är 

säkerhet, där det är av stor vikt att rättigheter för olika användare går att styra. Det är t.ex. viktigt att 

externa samarbetspartners endast kan se de ärenden de är inblandade i, vilket i viss mån även bör 

tillämpas för företagets egna uppfinnare. Vidare bör man undersöka systemleverantörens renommé 

och mönster i kritik över eventuella tidigare produkter. 

Vid planering och innan beslut fattas bör först och främst undersökas hur väl den befintliga 

processen och verksamheten kan stödjas, samt med vissa hänsyn tagna till eventuella framtida 

behov. Även om verktyget fungerar väl tillsammans med existerande process bör det finnas utrymme 

för förändring i takt med processens utveckling. Andra väsentliga områden som bör analyseras är 

systemets externa gränsytor, d.v.s. på vilket sätt externa samarbetspartners som ska ha tillgång till 

information som lagras där. Om ett sådant samarbete sker är det emellertid av stor vikt att 

kontrollera hur begränsningar och samarbeten kan hanteras för denna grupp.  

Det finns avsevärda skillnader mellan dagens IT-system; vissa är väldigt uppgiftsspecifika och är bara 

inriktade på avgränsade delar av processen, andra täcker stora delar av processen men saknar mer 

djupgående funktioner.  Vanligtvis är det möjligt att integrera fler system, men arbetet är ofta 

krävande och inga garantier finns för att kopplingarna förblir intakta vid eventuella uppdateringar av 

mjukvarorna. Det finns därför ett värde i att använda sig av mer övergripande system, som kan sakna 

de nischade systemens djup, men ger bättre förutsättningar för ett ohindrat flöde mellan de olika 

delarna av processen. 
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Det finns en mängd leverantörer och tillverkare av IT-system för ändamålet, och i vissa fall går de att 

anpassa efter olika företags verksamhetsomfattning. Genom att erbjuda kunden olika moduler för 

specifika delar av process och typ av immaterialrättighet behöver systemet inte klara av större delar 

än företaget faktiskt har användning för, dvs. kunden behöver inte behöver betala för hela systemet 

om man bara använder delar av det. 

I vissa system finns specifika delar som är dedikerade för uppfinnare, med varierande funktioner. 

Från ett förhållandevis simpelt utförande där uppfinnare kan beskriva sin idé i ett formulär, till mer 

avancerade funktioner där beskrivningen kan resultera i färdiga dokument efter befintliga ramar för 

hur en patentansökan ska utformas. Fördelen med att använda dessa typer av verktyg för inlämning 

av uppfinningar är att många av dem tillhandahåller funktioner som underlättar hantering av  frister 

som är kopplade till respektive uppfinning. Det finns också möjlighet att på ett tydligt sätt visa vem 

som har lämnat in uppfinningen och upphovsmannen kan automatiskt få en kvittens på att anmälan 

har mottagits och vid vilket datum (O´conell 2008).  
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3 Metod och metodik 

I följande avsnitt redogörs för det metoder som valts för undersökningen, samt vilken metodik som 

använts vid utförandet av dessa. 

3.1 Metod 

Med metod menas utifrån vilket vetenskapliga förhållningssätt man ämnar studera ämnet.  I 

planering av genomförandet av detta arbete har medvetna metodval gjorts i strävan efter att arbete 

ska uppnå en vetenskaplig höjd. De metoder som ansågs lämpliga för detta arbete presenteras 

nedan. 

3.1.1 Deskription 

Med ovanstående metod görs en beskrivning av verkligheten, där all insamlad fakta kategoriseras 

och sorteras. Utvalda delar väljs ut för att presentera dessa fakta i ett större sammanhang. 

Utmaningen med metoden ligger i att välja den fakta som är relevant med avseende på syftet av 

arbetet, och den lämpar sig generellt för frågeställningar av mer allmän karaktär, t.ex. i syfte att 

framställa underlag för att förbättra en organisation (Ejvegård 2003).  

I detta arbete användes deskription i syfte att beskriva befintliga processer för anmälan av 

uppfinning, här särskilt på Scania. I specifika avsnitt redogörs för vanliga organisationer, hur 

organisationen ser ut på Scania samt hur process förhåller sig till denna.   

3.1.2 Fallstudie 

Vid en fallstudie väljs, som namnet antyder, en liten del av ett större förlopp ut, som får beskriva 

verkligheten. Genom detta sätt måste alltså inte hela sammanhang tas upp vilket tillåter arbetet ett 

göra mer djupgående undersökningar på ett begränsat utrymme. Genom att använda endast ett fall 

kan denna metod emellertid aldrig fullt ut kan representera verkligheten, och man måste därvidlag 

vara försiktigt med de slutsatser som dras från resultatet. Det kan dock visa på tendenser som kan få 

ytterligare tyngd om liknande resultat påvisas vid undersökningar genom andra forskningsmetoder.   

Genom att dela in det undersöka området i olika kategorier kan olika fall för respektive kategori 

analyseras. Mer utförliga indelningar kan göras utifrån inhämtad statistik och efter varje undersökt 

fall läggs variabler som frambringas av respektive fall ihop. På så vis kan en förhållandevis korrekt 

beskrivning av det undersökta objektet göras. 

En fördel med metoden är att problemformuleringar kan skjutas upp en bit in i studien och blir i 

detta fall inledningsvis mest i syfte att förstå det undersökta området snarare än att förklara. Under 

senare delar kan precisa frågor och hypoteser utvecklas och tar ofta en komparativ form.   

Den främsta skillnaden mellan fallstudien och den statistiska analysen är att fallstudien undersöker 

ett litet antal fall med ett stort antal parametrar, medans statistiken har motsatta förhållanden 

(Ejvegård 2003). 
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I denna undersökning har ett flertal fallstudier gjorts för att undersöka ett antal olika delar inom 

patentavdelningars verksamhet. På Scania gjordes ett antal intervjuer med uppfinnarna för ta reda 

vilka effekter process har för deras vidkommande. Val av vilka fall, d.v.s. respondenter i detta fall, 

som undersöktes gjordes utifrån ett statistiskt underlag. Vidare har det gjorts undersökningar av 

processer på andra företag, som främst gjordes i komparativt syfte.  

Som nämns ovan kan ett fall inte representera verkligheten fullt ut, och resultaten från en fallstudie 

bör verifieras av studier gjorda genom andra metoder, vilket inte har funnits utrymme till under 

detta examensarbete. Vid studerande av slutsats bör därav hänsyn tas till det begränsade underlag 

som legat till grund för resultatet.    

3.1.3 Komparation 

Vid en komparation jämförs olika undersökta fall, med syfte att förklara företeelser i andra exempel 

utifrån ett fall där mer ingående information och kunskap finns. Svårigheten med denna metod är att 

det krävs noggranna avvägningar av vilken information som ska jämföras. Det går inte utan vidare att 

jämföra vilken data som helst eftersom förutsättningar för de olika fallen kan skilja sig åt. Då 

komparativ metod används är det viktigt att tänka på följande: 

 Att man utgår från enheter som går att jämföra. 

 Innan jämförelse görs måste man generalisera de företeelser som ska jämföras. 

 Att genomföra en sortförvandling för att data ska vara meningsfull, t.ex. måste olika länders 

valutor omskrivas till samma valuta vid studier där den information krävs.  

 Både olikheter och likheter ska beskrivas. 

I detta arbete har komparation gjorts mellan patentavdelningar på andra undersöka företag och på 

Scania. Fördelen med att använda sig av ovan nämnda metod i detta sammanhang är 

patentavdelningars verksamhet på andra företag kan undersökas på ett förhållandevis effektivt 

tillvägagångssätt. Metoden lämpar sig bra i detta arbete eftersom ett fall, d.v.s. Scanias verksamhet, 

har studerats noga, och utifrån detta kunde sedan patentverksamhet på andra företag kartläggas.    

3.2 Metodik 

Med metodik menas de tekniker som används under arbetets gång, d.v.s. på vilket sätt material har 

samlats in för att beskriva fallen. 

3.2.1 Litteraturstudie 

I inledanden delen av projektet gjordes en litteratursökning och en litteraturstudie, där relevant 

material samlades in och studerades. Området är dock väldigt smalt, och det material som berör 

området är begränsat. Sökord och strategier diskuterades med personal på patentavdelningen, på 

Scanias samt KTH:s bibliotek. Sökningar utfördes sedan på i register på KTH:s biblioteket, Stockholm 

stads bibliotek samt boklådor på internet. 

3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuer som har gjorts är av ostrukturerad karaktär där respondenten förhållandevis 

fritt får berätta om ett ämne. Förutbestämda punkter sammanställdes i en intervjuguide som 
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intervjuaren ”styrde” samtalet igenom. Intervjuguiderna för intervjuer utförda med uppfinnare samt 

representanter från andra patentavdelningar återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

Nackdelen med den här typen av intervju är att det som intervjuare är lättare att formulera frågor på 

ett vis att de kan vara ledande för respondenten. Eftersom den intervjuade personen får tala fritt i 

stor utsträckning berörs frågor inte alltid i samma ordning, och de frågor som intervjuaren ställer 

måste därav ske mer ur minnet än vid strukturerade intervjuer där frågor kan läsas i upp den ordning 

de skrevs ned (Ejvegård 2003). 

Uppfinnare 

Som tidigare nämnts är patentavdelningen beroende av att uppfinnare ständigt lämnar in nya idéer 

och förslag på uppfinningar. En god relation bör således finnas mellan patentavdelning och anställda 

på företaget som kan som tänkas göra uppfinningar.  Vid framtagning av en ny process samt verktyg 

är det följaktligen viktigt att dessa, ur patentavdelningens synvinkel, externa krav tas i beaktning vid 

utformningen.  Intervjuer med uppfinnare på Scania har gjorts i syfte att samla in åsikter och 

synpunkter kring samarbetet med patentavdelningen. Valet av respondenter gjordes utifrån hur ofta 

de skickat in uppfinningar eller idéer till patentavdelningen, där personer från olika delar av skalan 

intervjuades. Både serieuppfinnare och de som endast lämnat in ett fåtal uppfinningar.  Existerande 

databaser med information om samtliga uppfinnare under de senaste tio åren studerades, där 

personer ordnades efter antalet uppfinningar där de angivits som uppfinnare. Tilltänkta 

respondenter valdes sedan med representanter från olika delar av skalan, d.v.s. från att endast ha 

lämnat in en uppfinningsanmälan, till ett stort antal anmälningar. Andra aspekter som spelade in vid 

valet av respondenter var hur länge de varit anställda på Scania samt på vilken avdelning de arbetade 

vid. Uppgifterna för respektive tilltänkt respondent togs fram och det kontrollerades att en viss 

spridning fanns inom gruppen i dessa avseenden.  

Andra företag 

I arbetet med att undersöka verksamheten på andra företags patentavdelningar gjordes mer 

djupgående intervjuer på ett antal svenska företag. I och med att processen för anmälan av nya 

uppfinningar styrs förhållandevis hårt av nationella lagar och avtal undersöktes endast vissa delar av 

patentverksamheten på utländska företag. En komparation av processer med dessa företag hade 

riskerat att bli allt för komplex där felaktiga data hade jämförts och slutsatser dragits på oriktiga 

grunder. 

3.2.3 Övriga intervjuer 

Eftersom arbetet utfördes i nära samarbete med Scanias patentavdelning har ett antal mindre 

formella intervjuer gjorts med anställda där. Det har varit allt från längre samtal om hur process ser 

ut, till korta möten rörande specifika punkter. Här har olika roller inom avdelningen intervjuats för att 

få med så många aspekter som möjligt. 

Utöver de kvalitativa intervjuer som nämns ovan utfördes två intervjuer med patentavdelningar på 

utländska företag. Dessa gjordes via e-post och var mer inriktade på hur de använde sig av IT-system 

som stöd i verksamheten, samt vilket effekter införandet av webbaserad uppfinningsanmälan hade 

gett.   
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3.2.4 Datainsamling 

Data från Scanias verksamhet har främst hämtats från befintligt IT-system för patentärenden. I detta 

lagras relevant information kopplade till uppfinningar, så som uppfinnare, vilket årtal anmälan 

gjordes m.m. I undantagsfall har dock data inte funnits att tillgå i systemet och vid dessa tillfällen har 

uppskattningar gjorts från intervjuad personal.   
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4 Benchmarking 

I följande avsnitt presenteras resultat från undersökningen av andra företags patentavdelning.  

4.1 Undersökta företag 

Av fyra tillfrågade företag använde sig tre av webbaserad inlämning av uppfinningsanmälan. Samtliga 

företag har fler än 500 anställda och har en egen patentavdelning som sköter ansökningar, själva 

eller indirekt via externa byråer.  Företagen som använder sig av den webbaserad 

uppfinningsanmälan är överlag verksamma inom patentintensiva branscher, och har i förhållande till 

de andra tillfrågande företagen, ett högt antal uppfinningsanmälningar. Ett undantag finns dock 

bland företagen som har flest antal ansökningar. Patentavdelningen i fråga använder sig inte av ett 

system för webbaserad inlämning idag, men har långt gångna planer på att införa ett sådant stöd.  

Process och verktyg för fyra av ovan nämnda företag har undersökts närmare, där antalet 

uppfinningsanmälningar på de olika företagen varierar från 150/år till 5000/år.  

4.2 Processer 

Gemensamt för det fyra undersökta företagen är att slutgiltigt beslut om fortsatt strategi i ett ärende 

fattas av ledningsgrupp eller motsvarande, bestående av ett antal personer med god insyn i 

företagets verksamhet.  Innan detta behandlas ärendet av patentavdelningen där uppfinningen 

granskas utifrån patenterbarhetskriterierna och skickas sedan vidare till ledningsgruppen. Ingen av 

dessa grupper granskar dock alla inkomna anmälningar som är patenterbara. På ett av företagen 

gjorde man tidigare ingen inledande granskning, vilket medförde att antalet ärenden som 

ledningsgruppen behandlande per år understeg antalet nya uppfinningsanmälningar under samma 

period. Genom en förändring i processen sorterades ca 30 % av uppfinningarna bort som inte ansågs 

ligga i företagets intresse i ett tidigare skede och en bättre balans mellan inkomna och behandlade 

ärenden upprättades.  

Gemensamt är även att patentavdelningarna strävar efter att synas så mycket som möjligt i 

verksamheten där produktutveckling bedrivs, bland annat i syfte för att öka antalet 

uppfinningsanmälningar. Hur de olika företagen och patentavdelningarna är organiserade och 

lokaliserade har en stor inverkan på hur man går till väga i detta arbete. På ett av företagen finns en 

person på respektive avdelning som ansvarar för immaterialrättsliga frågor, medans andra arbetar 

med utbildning eller besöker avdelningar med jämna mellanrum. Vidare förekommer fasta punkter i 

produktutvecklingsprocessen där kontakt med patentavdelningen skall tas. Arbetet hämmas 

naturligtvis i detta avseende när utvecklingen är spridd över flera kontor och länder. För ett av 

företagen har den geografiska uppdelningen inneburit stora skillnader i process och rutiner för 

inlämning av uppfinningsanmälan mellan olika städer där företaget bedriver utveckling.  

4.3 Verktyg 

Av de fyra undersökta företagen använde sig tre av webbaserad uppfinningsanmälan, och alla 

använde sig av något slags system för efterföljande delar av processen. Företaget som inte använde 

sig av webbaserad inlämning har i sammanhanget en liten patentavdelning och lämnar in ett litet 
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antal patentansökningar. En bidragande orsak till att inget system används för den aktuella delen av 

processen är företagets geografiska spridning. Produktutvecklingen sker i fler länder med vilket lett 

till allt för stora skillnader i processen på de olika avdelningarna för att ett och samma system kan 

användas. Man har därför beslutat att föra in anmälningarna själva, men använda ett gemensamt 

system för resterande delar av processen.   

Två av företagen som använder sig av webbaserad inlämning fick ett högre antal anmälningar efter 

systemet tagits i bruk. På ett av företagen menade man att en bidragande orsak var att förfarandet 

inneburit ett minskat arbete för uppfinnarna i samband med en uppfinning skall anmälas. Företaget 

arbetade överlag med att minska den tröskel uppfinnarna måste ta sig över för att lämna in en 

uppfinningsanmälan, och det webbaserade anmälningssystemet hade bidragit till att sänka denna 

tröskel. På det andra företaget, där man också fått ett ökat antal uppfinningsanmälningar, var man 

osäker vilken betydelse själva systemet hade haft. I samband med introduktionen hade ett antal 

åtgärder för att informera och utbilda personalen vidtagits, vilket med stor sannolikhet påverkat 

resultatet. Andelen uppfinningar som förvärvades av företaget har ej förändrats efter att systemen 

tagits i bruk inom någon av de undersökta organisationerna.  

Bland respondenterna som arbetar på företag som har övergått till webbaserad uppfinningsanmälan 

råder en generell uppfattning om att processen har blivit effektivare efter systemet togs i bruk. 

Vinsterna med övergången varierar givetvis, bl.a. beroende på organisation och tidigare 

förutsättningar. För ett av företagen som haft en verksamhet spridd över ett stort geografiskt 

område har det nya systemet inneburit att anmälningar sker på ett enhetligt vis. Tidigare skedde 

anmälningar förvisso via webben, men genom olika system vilket medförde att anmälningar var 

utformade på olika vis och inte fanns att tillgå i samma system. Respondenten menar att arbete 

genom detta har underlättats. I och med att man övergick till att sköta anmälan via ett och samma 

system kunde även en koppling skapas till system för övriga delar av processen, med ökad effektivitet 

som resultat. På ett av företagen skedde anmälningar via e-post där information sedan 

kontrollerades och fördes in manuellt av personal från patentavdelningen. Genom att uppfinnarna 

själva gavs möjlighet att fylla i anmälan direkt i systemet kunde arbetet från patentavdelningens sida 

effektiviseras avsevärt. Vinsterna blev dock inte lika höga som man hoppats på i och med att 

personal från patentavdelningen trots detta var tvungna att kontrollera anmälan i systemet efter det 

blivit tillgängliga. Företaget i fråga använder sig till stor del av externa byråer och andra 

samarbetspartners och kunde dra vissa fördelar genom att låta dem arbeta direkt mot systemet. De 

gavs på så vis möjlighet att hämta och lämna information för aktuella ärenden, utan mellanhavanden 

från patentavdelningen. Respondenten på det tredje företaget menar att effektiviteten som direkt 

effekt av att dessa delar av systemet togs i bruk har ökat, men har dock inget underlag för att styrka 

påståendet. Vidare menar respondenten att systemet möjliggjort effektiviseringar av arbetet indirekt 

genom att nya möjligheter ges för att analysera flödet och processen. Systemet gjorde processen 

mer transparent och nya mätvärden kunde tas fram. Genom dessa ny mätvärden, och en ökad 

möjlighet att studera processen kunde flaskhalsar identifieras och åtgärdas.  

På ett av företagen där avdelningen är organiserad efter teknikområden, har man låtet systemet 

sortera inkomna ärenden och fördela dessa efter indelade områden. Företaget har ett mycket stort 

inflöde av anmälningar och således en förhållandevis stor patentavdelning, och man har därigenom 
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gjort relativt stora besparingar för den arbetstid som spenderas på administrativa uppgifter i 

samband med inkomna ärenden. 

På samtliga företag som erbjuder uppfinnare möjlighet att lämna in uppfinningsanmälan via webben 

ges de även möjlighet för de anställda att genom samma system övervaka hur deras uppfinningar 

fortlöper genom processen. I system på vissa företag finns det t.ex. möjlighet att skicka ut 

automatgenererade e-postmeddelande då beslut i ärenden har fattats, eller möjlighet för uppfinnare 

att se en sammanställning sina egna ärenden efter inloggning har skett. 
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5 Uppfinningsanmälan på Scania 

Följande avsnitt beskriver process för uppfinningsanmälan på Scania CV AB i Södertälje. 

5.1 Verksamhet och organisation 

Scania har en bred verksamhet som bland annat innefattar underhåll av sålda fordon och tjänster av 

ekonomisk karaktär. Forskning och utveckling utgör en av fem sektorer som verksamheten är indelad 

i. Varje sektor är uppdelad i ett antal avdelningar, på forskning och utveckling finns t.ex. en avdelning 

som endast arbetar med drivlinan. Avdelningar är i sin tur indelade i sektioner och grupper, i 

exemplet som nämns ovan är motorutveckling en av de sektioner som ingår i avdelning. En sektion 

består vidare av ett antal grupper. Produktutvecklingsverksamheten är på detta vis organiserat efter 

teknikområden ned till olika grupper, som utgör den minsta enheten. Både sektorn för forskning och 

utveckling och patentavdelningen är förlagda i företagets lokaler i Södertälje, vilket underlättat 

arbetet med att skapa ett nära samarbete mellan patentavdelning och uppfinnarna. 

Patentavdelningen består idag av drygt 10 anställda, varav sex är patentingenjörer, som bl.a. utför 

nyhetsundersökningar och resterande personer som har en tjänst av mer administrativ karaktär.  

Patentavdelningen är i grunden organiserad efter företagets organisation i övrigt, d.v.s. efter 

avdelningar och sektioner under forskning och utveckling. Eftersom verksamheten i stort är indelad 

efter teknikområden blir patentavdelningens organisation i praktiken också lik en sådan typ av 

organisation.  En del av arbetsuppgifter i processen utförs av externa byråer eller företag, främst för 

att dessa företag kan utföra uppgifterna mer effektivt i dagsläget, men även som ett verktyg för 

upprätthålla en jämn arbetsbelastning på avdelningen. 

Utgångspunkten för patentingenjörernas ansvarsområden är alltså organisationen för forskning och 

utveckling. Varje ingenjör arbetar mot en eller flera sektioner eller avdelningar, beroende på 

omfattning. Arbetet inkluderar möten med avdelningschefer, uppfinnare samt i viss utsträckning 

 

Figur 6 Schematisk skiss över organisationen på Scania 
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upprätthålla goda relationer och samarbeten med utvecklingsavdelningarna, t.ex. genom att utföra 

vanliga arbetsuppgifter i respektive avdelnings/sektions lokaler.  Även om de olika avdelningarna är 

indelade efter teknikområden uppstår det ärenden där uppfinningar kan tillskrivas två eller flera 

avdelningar, t.ex. genom tvärfunktionella projekt. Dessa ärenden omfördelas efter kompetens och i 

viss mån arbetsbelastning på patentavdelningen.  

Avdelningen får in ca 250 uppfinningsförslag/år, och av dessa fall sker patentansökningar för ca 150 

uppfinningar. Patentavdelningen svarar även för att ta fram statistik för verksamheten rörande 

uppfinningar och mönsterärenden, som bl.a. används vid uppföljning av satt mål.   

5.2 Process 

Processen för inlämning av uppfinningsförslag genomgick en förändring på Scania under 2006 i hopp 

om att sortera bort de uppfinningar som inte låg i företagets intresse. Innan förändringarna 

genomfördes gjordes alla anmälningar direkt till patentavdelningen. När anmälan var 

patentavdelningen till handa gjordes sedan en inledande undersökning, om 

patenterbarhetskriterierna uppfylldes, i huvudsak med hänsyn till nyhet. Resultatet redovisades 

sedan för uppfinnaren som därmed gavs möjlighet att förtydliga och förfina särdrag om hinder fanns. 

Efter att eventuella kompletterande uppgifter från uppfinnaren kunde en preliminär bedömning av 

uppfinningens patenterbarhet göras. I de fall där det ansågs möjligt att söka patent fattades sedan 

ett beslut om fortsatt strategi av en teknisk ledningsgrupp, bestående av berörda chefer. Strategin 

kan exempelvis gå ut på en profylaktisk publicering, att söka patent i ett eller flera länder eller 

strunta i att överta rättigheterna. Bedömningen gjordes utifrån för- och nackdelar beroende på 

strategi. Eftersom nyhetsundersökningen, den preliminära undersökningen av 

patenteringskriterierna, endast tog hänsyn till om uppfinningen var patenterbar och inte om den var 

till stort värde för Scania, föll en stor andel av uppfinningarna bort efter bedömningen av den 

tekniska ledningen. Arbetsbelastningen för patentavdelningen och tekniska ledningsgruppen blev 

således hög i förhållande till hur många patentansökningar arbetet resulterade i.  

 

Figur 7 Befintlig process för uppfinningsanmälan på Scania. 

För att minska belastningen för dessa parter infördes en nytt förfarande som man uppmanade 

uppfinnare att använda om man var osäker på nyhetsvärdet för uppfinningen. I det nya förfarandet, 

nedan kallad undersökningsbegäran, lämnades en beskrivning av uppfinningen till närmaste ansvarig, 

d.v.s. chef eller annan expert på området, som gjorde en prioritering av ärendet och en bedömning 

om frågan var relevant för Scania. I de fall chefen ansåg att uppfinningen inte låg i Scanias intresse 

meddelades uppfinnaren och ärendet avslutades därmed, även om uppfinnare fortfarande hade 
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möjlighet att lämna in en uppfinningsanmälan direkt till patentavdelningen.  För de fall chefen var av 

uppfattningen att uppfinningen var intressant för företaget skickades den till patentavdelningen. 

Patentavdelningens inledande arbete var i stora drag identiskt oavsett vilket förfarande som 

användes; en undersökning gjordes för att utreda om patenterbarhetskriterierna för uppfinningen 

uppfylldes.  Kravet på hur utförlig beskrivningen av uppfinningen behövde vara var således i stort sett 

identiskt för båda alternativen. För en uppfinningsanmälan ställdes det emellertid högre krav på 

övriga uppgifter, t.ex. information om samtliga uppfinnare. I de fall en uppfinning ansågs vara 

patenterbar efter en nyhetsundersökning av en undersökningsbegäran fick uppfinnaren lämna in en 

uppfinningsanmälan efter det att resultatet presenterats.  

År 2009 gjordes ytterligare en förändring i undersökningsbegäran; uppfinnare behövde då ej skicka in 

en uppfinningsanmälan efter resultatet av den preliminära undersökningen presenterats. De både 

förfarandena ställer i princip samma krav på hur utförlig beskrivning av uppfinningen ska vara. Vissa 

skillnader finns dock i övrigt, t.ex. information om samtliga uppfinnare, där det ställdes högre krav i 

en  uppfinningsanmälan.  Detta innebar i praktiken att uppfinnaren var tvungen att fylla i en till stora 

delar liknande blankett efter att resultat från den inledande undersökningen var gjord om en 

undersökningsbegäran lämnats in. Arbetet sågs som onödigt extraarbete från många, och 

förändringen var välkommen. Med den nya blanketten kan uppfinnaren välja om den ska ses om en 

uppfinningsanmälan om den inledande undersökningen inte finner några hinder. I detta fall ställs 

dock hårdare krav på de uppgifter som lämnas. Möjligheten att nyttja den äldre blanketten för 

anmälan av uppfinning finns fortfarande kvar, som alltså skickas direkt till patentavdelningen. Likaså 

finns instruktioner om hur och var en uppfinning skall anmälas; som gör gällande att en anmälan är 

fullgjord när en skriftlig redogörelse är patentavdelningen till handa. Uppfinnare nyttjar som sagt 

fortfarande det äldre förfarandet, vilket har gjorts vid ca ett fall av 4 det senaste året.  

Genom att låta kreatörens närmaste chef se över uppfinningen har alltså en grov bedömning av 

uppfinningens värde för företaget kunnat göras, innan undersökningsarbetet påbörjats. 

Andel positiva utlåtanden, d.v.s. uppfinningar där företaget övertagit rättigheterna, har legat på en 

högre nivå sedan förändringarna 2006.  Ett visst trendbrott kan även ses under 2009, då andelen steg 

efter en sjunkande trend. Uppfinnarna har under hela tiden haft möjlighet att lämna in 

uppfinningsanmälningar direkt till patentavdelningen samt att lämna in en undersökningsbegäran via 

närmaste chef, även om patentavdelningen uppmanat till den senare. Statistiken nedan visar både 

uppfinningsanmälningar och undersökningsbegäran. Antalet anmälningar har stigit från 2005, då ca 

160 ärenden behandlades, till en nivå om ca 300 ärende om året som hållits de senaste tre åren 

(dock med något lägre antal under 2009).  

Det kan naturligtvis finnas många orsaker till variationen av andel positiva utlåtanden, t.ex. 

informationskampanjer från patentavdelningen, men ovan nämnda förändringar av blanketter och 

processen anses av patentavdelningens personal ha en bidragande faktor.  
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Figur 8 Andel uppfinningar som förvärvats av företaget. 

Den interna målsättningen för svarstiden på en anmälan är tre månader från att anmälan inkommit 

till patentavdelningen, vilket man håller i de flesta fallen. Detta gäller oavsett vilken blankett som 

används samt endast med avseende på den tid patentavdelningen hanterar ärendet, d.v.s. exklusive 

den tid det tar för närmaste ansvarig att göra den inledande granskningen. Arbetsbelastningen för 

patentavdelningen kan variera mycket, där uppfinningsanmälningar och andra deadlines tendera att 

hopa sig. Vid en hög arbetsbelastning kan därför svarstiden gå något över tre månader, vilket dock 

hör till ovanligheterna. Extra hänsyn tas till de uppfinningar som tillhör kategorin B-uppfinningar där 

man är särskilt noggrann med att skriva avtal med uppfinnaren samt att hålla fristerna.  

5.2.1 Process i förhållande till Lag och avtal 

Det kan till en början konstateras att uppfinnaravtalet kan tillämpas på alla Scaniaanställda på 

sektorn för forskning och utveckling, genom det som nämns i anställningsavtalet. Ett undantag görs 

dock för de anställda som arbetar på verkstad inom samma sektor som saknar motsvarande tillägg i 

anställningsavtalet. För dessa gäller alltså lagen förutsatt att inga andra avtal har ingåtts vid sidan av 

anställningsavtalet t.ex. genom att arbetstagaren anslutit sig till ett fackförbund. Uppgifter om hur 

äganderätten regleras, d.v.s. om lag eller avtal tillämpas för uppfinnaren, saknas i det register som 

innehåller information om anmälda uppfinningar. Det finns därav ingen möjlighet att kontrollera 

andelen av uppfinningar där lagen tillämpas för en eller flera av uppfinnarna, utan att jämföra 

registret för uppfinningar med eventuella register där information om anställningsavtal finns. Enligt 

personal från patentavdelningen har det tidigare förekommit att ca 5-10 verkstadsanställda per år 

angivits som uppfinnare. 

Den stegvisa utveckling som har skett med processen för inlämning av uppfinningsförslag har även 

förändrat förhållandena för tillämpning av lag och avtal. Det kan argumenteras för att en 

uppfinningsanmälan enligt lag och avtals mening bör anses som fullgjord då en 

undersökningsbegäran är inlämnad till den närmaste ansvarig, speciellt efter de förändringar som 

skedde 2009 då en undersökningsbegäran även kan ses som en uppfinningsanmälan om man inte 

finner några hinder för patent. Om synsättet tillämpas medför det att tidpunkten för de olika 
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fristerna börjar räknas från att den närmsta chefen tagit del av anmälan. Den tid patentavdelningen 

har på sig att fatta ett beslut innan fristen går ut riskerar således att förkortas i och med att chefen 

först ska ges tid att göra en bedömning.  

Ovan nämnda tolkning innebär även att de grova bedömningar den närmaste chefen gör kan anses 

som arbetsgivarens beslut. I de fall uppfinningar anses vara av intresse förändras inget i praktiken; 

uppfinnaren meddelas om att arbetsgivaren finner uppfinningen intressant och undersöker 

möjligheten att skydda och eventuellt förvärva uppfinningen. I de fall den närmaste chefen gör 

bedömningen att uppfinningen inte ligger i företagets intresse anses det alltså även vara 

arbetsgivarens beslut, och det står uppfinnare fritt att förfoga över uppfinningen ur ett 

patenträttsligt perspektiv.  

Det bör dock poängteras att avtal om överföring av rättigheterna fortfarande kan träffas mellan 

arbetsgivare och anställda även efter fristen har gått ut eller en chef har avböjt intresse att förvärva 

uppfinningen. Uppfinnare har emellertid rätt att neka ett avtalsförslag i detta fall.  

5.3 Verktyg 

Patentavdelningen använder sig idag av ett IT-system som stöd i arbetet, från att en 

uppfinningsanmälan görs genom ett eventuellt patents livsklängd. Verktyget kan beskrivas som ett 

slags ärendehanteringssystem, där det till varje uppfinning kan kopplas information om t.ex. patent, 

uppfinnare och ersättning.  Ett visst inbyggt processtöd finns, även om anpassningsmöjligheterna är 

begränsade. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord och loggar in i systemet via en 

vanlig webbläsare. Genom att dela in dem i olika grupper, t.ex. uppfinnare, expert, patentingenjör, 

finns det en viss möjlighet att anpassa systemet för respektive grupp.  Det är även till dessa grupper 

som arbetsflöde eller process relateras till, t.ex. vem skall underrättas om en uppfinningsanmälan 

görs.  

Då en uppfinningsanmälan eller undersökningsbegäran kommer till patentavdelningen idag 

registreras ärendet i systemet av assistenter på patentavdelningen. Anmälan sker vanligtvis via e-

post där information gås igenom och förs in manuellt. Det finns ingen möjlighet för uppfinnare att 

själv föra in uppgifterna direkt i systemet, även om funktionaliteten finns. Utöver stöd för inlämning 

av uppfinningar finns det även möjlighet att integrera ledningsgrupp bedömning av ärendet, som 

dock inte heller används av avdelningen idag. Andra funktioner som finns till hands är  

 begära utlåtande från en expert  

 begära mer information från uppfinnaren  

 delegera ärendet. 

5.3.1 Begränsningar 

I det IT-system som används finns, som tidigare nämnts, begränsade möjligheter att anpassa 

processtöd och funktioner efter egna önskemål. Det är möjligt att anpassa gränssnitt, rättigheter och 

grupper samt den information som en uppfinningsanmälan innehåller. För att anpassa arbetsflödet 

efter egna önskemål finns dock ett antal funktioner som i viss mån kan användas för att forma flödet 

efter önskad process. Den kan dock anpassas för att ge ett visst stöd för granskning av ärenden i ett 
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eller flera steg, som t.ex. sker för undersökningsbegäran. Detta medför dock att patentavdelningens 

insyn i flödet begränsas, och det är ej möjligt att på ett tydligt sätt åskådliggöra gjorda anmälningar 

som är under granskning innan de nått patentavdelningen. En viss möjlighet finns dock att utföra 

sökningar på anmälningar och sortera dessa, eller på annat vis hämta information ur databasen, för 

att granska samtliga ärenden. Men ett sådant tillvägagångssätts kräver påtagligt mer arbete och sker 

inte naturligt på samma sätt som om ärendet skickas direkt till patentavdelningen. 

Vidare kräver systemet att användare loggar in mot systemet innan en uppfinning kan anmälas. För 

att göra detta krävs det att de anställda loggar in på företagets egna intranät. Eftersom IT-systemet 

är inköpt från en extern leverantör och inte integrerat med Scania system i övrigt krävs emellertid en 

separat inloggning till systemet där uppfinningsanmälan görs. 

5.4 Uppfinnarna 

Under de senaste 10 åren har ca 50 % av de personer som angivits som uppfinnare endast 

förekommit på en anmälning, dvs. nästan hälften av alla uppfinnare som angivits i en nyinkommen 

anmälan är delaktiga i ett ärende för första gången. Det kan därav antas att majoriteten av de 

anställda som kommer använda systemet gör det i anslutning till 1-2 ärenden över en 10-årsperiod.  

Även om en stor andel av uppfinnarna sällan lämnar in en uppfinning och därmed kommer använda 

systemet, så är det mycket viktigt att även ta hänsyn till de användare som kommer nyttja systemet 

mer frekvent. Under den senast tioårsperioden har ca 45 personer (ca 5 % av uppfinnarna) som varit 

med och bidragit i flest uppfinningar (angivits som ensam uppfinnare eller meduppfinnare) varit 

delaktiga i ca 50 % av anmälningarna. Denna grupp har således mycket stor betydelse för inflödet av 

anmälningar till patentavdelningen.  

 

Figur 9 Antal inlämnade uppfinningar per person för anställda som lämnat in minst en uppfinning 

Bland majoriteten av de intervjuade uppfinnarna råder det oklarhet om skillnaderna mellan de olika 

blanketterna, och för vilka ärenden respektive blankett skall användas. Blanketten för 

undersökningsbegäran uppfattas dock mer naturlig att använda om det är oklart om uppfinningen är 
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patenterbar.  Anledningen till oklarhet är brist på information, även om ett antal personer övergått 

till att använda blanketten för undersökningsbegäran efter uppmaning från patentavdelningen.  

Vidare finner alla tillfrågade att det är positivt att kontaktpersoner från patentavdelningen finns 

synliga ute i verksamheten, exempelvis genom befintliga rutiner där patentingenjörer arbetar i 

samma lokaler som utvecklingsavdelningen ett par timmar i veckan. De menar att man på detta sätt 

påminns om att patentavdelningens verksamhet och därigenom att lämna in uppfinningsanmälningar 

och förslag. Det upplevs dessutom lättare att rådfråga vid eventuella funderingar om en idé bör 

undersökas vidare eller vid utformning av en anmälan. En av respondenterna menar även att man på 

liknande vis kan erhålla ett högre antal uppfinningsanmälningar från verkstadsanställda på sektorn 

för produktutveckling, d.v.s. anställda på verkstad som arbetar med testverksamhet i samarbete med 

produktutvecklarna, men inte har utvecklingsarbete som huvudsyssla. Det har förekommit fall där 

han har lyft fram idéer från anställda på verkstaden och, efter deras godkännande och hjälp, lämnat 

in uppfinningsanmälningar å deras vägnar. Att denna grupp ofta har kreativa lösningar på problem 

påpekas dessutom av ett flertal av respondenterna. 

Den förändring som innebar att uppfinnarens närmaste chef bedömde ärendet har inte haft en 

negativ inverkan för en övervägande majoritet av de tillfrågade. Man menar istället att det inneburit 

att man tvingas utveckla sina idéer mer än tidigare och att det även gett feedback på uppfinningen 

som därmed bidragit till att förbättra den. Det har även gett en möjlighet för uppfinnaren att visa på 

driftighet inför sina närmaste chefer. En av de tillfrågade finner dock förändringen som negativ och 

ser hellre att anmälan görs direkt till patentavdelningen. Respondenten menar på att det kan vara 

känsligt att presentera sina idéer för sin närmaste chef.  Hur de olika avdelningarna har valt att 

tillämpa denna granskning varierar; på en avdelning sker redogörelsen muntligt för en ledningsgrupp, 

medan det på andra avdelningar sker skriftligt. En av respondenterna, som även har arbetat som 

gruppchef, poängterar dock att den skriftliga anmälan bör granskas innan den skickas in. 

Vidare påpekar en av respondenterna att man bör se till att det extraarbete som det innebär att göra 

en anmälan inte ökar i samband med det sker via webben. Det finns även en risk att vissa personer 

och grupper utestängs om anmälan endast kan ske via dator. För delar av de anställda används inte 

datorer som en naturlig del i det dagliga arbetet, och möjlighet att endast använda sig av 

webbaserad uppfinningsanmälan skulle alltså innebära ett visst extraarbete i förhållande till tidigare 

förfarande. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

Följande avsnitt redovisar för de slutsatser som dras utifrån den teoretiska referensramen samt från 

genomförda undersökningar.  

6.1 Ny process för uppfinningsanmälan 

De olika anmälningsvägarna bör slås samman, där det nya förfarandet  liknar det som sker för dagens 

undersökningsbegäran, d.v.s. en inledande granskning görs av närmast ansvarig. Om chefen finner 

att uppfinningen ligger i företagets intresse skickas ärendet vidare till patentavdelningen, i annat fall 

meddelas uppfinnaren och ärendet avslutas. Inkomna ärendet fördelas på samma vis som idag upp 

efter teknikområden, och en patentingenjör kan därefter sätta sig in i ärendet och förvissa sig om att 

anmälan innehåller tillräckliga uppgifter för fortsatt arbete.   

 

Figur 10 Rekommenderad process på Scania 

Genom att slå ihop förfarandena underlättas implementeringen av processen i befintligt IT-system, 

då det endast behöver anpassas efter en anmälningsväg.  Även om två olika tillvägagångssätt för 

inledande delar av processen är möjliga att implementera, kan funktioner kopplade till dessa vara 

svåra att överblicka och komplicerade att förändra.   

Vidare ger resultatet från intervjuerna indikationer på att det råder viss oklarhet om vilken av 

blanketterna som skall användas. Genom att endast använda sig av en anmälningsväg och process 

kan blanketterna slås samman och alla uppfinningar kan således anmälas genom samma blankett.  

Även om en stor andel anmälningar sker via undersökningsbegäran idag, på uppmaning av 

patentavdelningen, så använder sig alltså uppfinnare fortfarande av den mer direkta vägen med en 

uppfinningsanmälan som inte genomgår en granskning innan den når patentavdelningen. Genom att 
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låta alla anmälningar granskas av uppfinnarens närmaste chef eller ansvarig, torde förändringen 

bidra till att öka andelen positiva utlåtanden för uppfinningar som når patentavdelningen.  

Resultat från intervjuerna visar även på att en inledande granskning av den närmaste chefen kan föra 

med sig positiva effekter även för uppfinnarna.  Man bör dock vara försiktig med att dra för 

långtgående slutsatser eftersom antalet intervjuade personer är förhållandevis litet. Vilken 

uppfattning arbetstagare har i frågan är troligtvis relaterad till hur väl samarbetet med den närmaste 

chefen fungerar, och ett stort ansvar vilar härvidlag på chefen att skapa ett positivt arbetsklimat där 

det uppmanas till att göra och anmäla uppfinningar. Nackdelen som framfördes under intervjuerna, 

gällande anmälningsordningen, bör på detta vis även vara möjliga att minimera. 

Det nya förfarandet bör även innebära ett minskat arbete förenat med att ta fram statistik för nya 

uppfinningar. Med tidigare process måste två ansökningsvägar undersökas, vilket även kompliceras 

av att en uppfinningsanmälan kan göras efter resultatet från undersökningsbegäran har presenterats. 

Eftersom alla uppfinningsanmälningar utformas på samma vis skiljer de sig inte om de kommit till 

patentavdelningen direkt eller gjorts efter en utförd undersökningsbegäran.   

6.2 Rekommenderad process i förhållande till lag och avtal 

Med ovan nämnda process råder inga oklarheter om när en uppfinning anses som anmäld, och om 

anmälan sker i befintligt system erhåller dessutom uppfinnaren en kvittens på att anmälan är gjord. 

Beroende på hur tolkning av föregående process görs kan alltså tiden patentavdelningen har på sig 

att fatt beslut i ärendet minska i och med att en inledande bedömning görs. Den tid det tar innan 

uppfinnaren får svar skiljer sig i realiteten inte, förfarande har endast en effekt för den tidpunkt 

frister i lag och avtal börjar räknas. 

Oavsett om lag eller avtal tillämpas har arbetsgivaren minst fyra månader på sig att fatta ett beslut i 

ärendet innan uppfinnaren kan göra anspråk på uppfinning, givet att den faller inom företagets 

verksamhetsområde.  Under 2009 har man för uppfinningar som kategoriseras som en A-uppfinning 

gett ett svar till uppfinnaren inom tre månader i ca 85 % av fallen. För B-uppfinningar  sker svar inom 

tre månader i så gott som varje ärende. Med bakgrund av detta bedöms stegen i ovan nämnda 

process rymmas inom tidsperioden som anges i lag och avtal, vilket alltså medför att en inledande 

granskning av närmste chef tillåts ta upp till en månad i en övervägande del av fallen. Om 

uppfinnaravtalet tillämpas finns det, ur ett patenträttsligt perspektiv, inga hinder att svar för A-

uppfinningar tar längre tid. För B-uppfinningar bör ärenden ses över inom fyra månader för att 

förvissa sig om att företaget är av samma uppfattning som uppfinnaren vad gäller kategoriillhörighet. 

Efter denna tidsperiod har dessutom uppfinnare rätt att i samråd med företaget utforma och lämna 

in en egen ansökan. Företaget kan dock överta rättigheterna i ytterligare fyra månader, och 

eventuella patentansökningar skrivs därmed även över på arbetsgivare, som dock måste ersätta 

uppfinnaren för eventuella utlägg. Det bör emellertid inte medför några allvarliga konsekvenser, dels 

för att risken att en uppfinnare avser att själv söka patent på uppfinningen kan ses om liten, samt för 

att beslut i ärendet bör kunna fattas under den tid det tar att utforma en patentansökan. 
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6.2.1 Lagen eller avtalet 

Skillnaderna mellan lag och avtal är förhållandevis stora, och ur företagets perspektiv är det en stor 

nackdel om lagen tillämpas med tanke på att man endast har rätt till en förhållandevis liten del av 

rättigheterna. För uppfinningar som tillhör kategorin A-uppfinningar/övriga tjänsteuppfinningar har 

arbetsgivaren rätt att ta över alla rättigheter för uppfinningen enligt avtalet, medans man endast har 

rätt till en enkel licens enligt lagen. För så gott som alla anställda på sektorn för forskning och 

utveckling kan uppfinnaravtalet tillämpas genom vad som nämns i anställningsavtalet, även om det 

för denna grupp finns en rimlig chans att uppfinningarna kan kategoriseras som lagens 

forskningsuppfinning och därmed tillfaller arbetsgivaren automatiskt. För de anställda som arbetar 

på verkstad på samma sektor sker inte samma reglering av uppfinningar i anställningsavtalet och det 

finns en risk att lagen tillämpas, givet att de anställda inte anslutit sig till ett fackförbund som antagit 

avtalet. Vidare kan uppfinnaravtalet ha en viss utfyllande verkan, men rättsläget för detta är oklart 

(Wolk 2008). Det är med andra ord svårt att förvissa sig om uppfinnaravtalet kan tillämpas för den 

aktuella gruppen.  

Eftersom de verkstadsanställdas huvudsakliga arbetsuppgift inte utgör forsknings- eller 

utvecklingsverksamhet, kategoriseras uppfinningar de gör med stor sannolikhet inte som en 

forskningsuppfinning, och faller därmed under kategorin övriga uppfinningar eller någon av de andra 

vidare kategorierna. Avtalet är överlag mer fördelaktigt för arbetsgivaren vad gäller frister, och 

garanterar patentavdelningen längre tid för behandla ett ärende. Även om tiden inte utnyttjas till 

fullo i normala fall ger avtalet en större marginal, vilket är fördelaktigt med tanke på den ojämna 

arbetsbelastning som kan uppstå på patentavdelningen. Man bör därav vidta åtgärder för att, om 

möjligt, säkerställa att uppfinnaravtalet kan tillämpas för samtliga tjänster där anställda regelbundet 

anmäler uppfinningar i samband med sin tjänsteutövning. Ur ett patenträttsligt perspektiv vore det 

alltså gynnsamt om anställningsavtal för ovan nämnda grupp ändras så att uppfinningsavtalet kan 

tillämpas. 

6.3 Implementering i befintligt IT-system 

Som tidigare nämns finns vissa begränsningar i befintligt IT-system, framförallt vad gäller anpassning 

av arbetsflöde och process. Det är därvidlag fördelaktigt om endast en anmälningsväg förekommer.  

Den rekommenderade processen medför dock, som nämnts tidigare, att anmälan anses som fullgjord 

när närmaste chef tagit del av den. Det är därför viktigt att även patentavdelningen se ärenden som 

inväntar yttranden från den närmaste chefen, framförallt så länge lagen tillämpas på arbetstagare på 

företaget.  

I systemet registrerar uppfinnaren ärendet och skickar vidare det till närmsta chef, sam han eller hon 

anger. Vem som ska yttra sig i ärenden bör anges av uppfinnarna själva, dels eftersom närmaste chef 

inte alltid har lämplig kompetens på det tekniska område uppfinningen avser, samt för att många 

uppfinningar uppstår i samband med tvärfunktionella projekt eller samarbeten där meduppfinnarna 

har olika chefer. Genom att uppfinnarna själva väljer vem som skall granska ärenden bör 

sannolikheten att lämplig chef tilldelas ärendet öka. Uppfinnare får en kvittens på att anmälan är 

gjord och chefen underrättas automatiskt om att ett ärende inväntar hans/hennes bedömning.  
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Om chef anser att man bör undersöka patenterbarhet för uppfinning skickas ärendet vidare i flödet, 

och först då underrättas patentavdelningen.  

Genom att göra en inledande granskning på detta vis minskas dock insynen något, men data går att 

komma åt även om det kräver viss handpåläggning. Största risken med detta förvarande är att 

ärendet kan försenas och frister inte hållas. Befintliga funktioner med påminnelser till användare bör 

användas för att minimera den risken.  

Ovan beskriven process bör endast ses som skildring av informationsflödet i systemet, och det står 

ansvariga chefer fritt att välja hur ärenden ska presenteras för närmast ansvarig i realiteten. 

Beskrivet flöde tillämpas alltså i systemet för att dokumentera närmaste ansvarigs yttranden samt på 

ett effektivt vis upplysa densamma om vilka ärenden som har lämnats in samt status för dessa . 

Genom att implementera processen i systemet ökar även transparensen för inledande delar, och det 

är möjligt att följa ärenden och ta fram statistik, som inte varit möjligt tidigare. Det går därigenom 

bl.a. att undersöka andelen uppfinningar som inte anses vara av företagets intresse. På detta vis är 

det även möjligt att minska avståendet mellan kontrollpunkter i processen vilket kan underlätta att 

upptäcka förbättringsområden och genomföra önskade förändringar. 

Vidare bör information om användarna för systemet föras över från företagets befintliga 

personalregister. Det kan därigenom antas att den information som finns om uppfinnarna under en 

nära tidsperiod är tillförlitlig, och om uppdateringar sker kontinuerligt kan denna noggrannhet 

bibehållas.  

Genom att låta uppfinnare själva göra anmälan bör arbetsbelastningen för patentassistenter minska 

eftersom de idag tvingas föra in alla uppgifter i systemet manuellt. Anmälningar sker förvisso oftast 

elektroniskt via e-post och beskrivningen av uppfinningen kan därmed bifogas som en bilaga i 

systemet.  

Inkomna ärenden kan dessutom sorteras automatiskt efter teknikområden så ärendet når personal 

inom lämpligt område direkt. Fördelar som har uppnåtts av andra företag med detta förfarande 

måste emellertid sättas i relation till verksamhetens omfattning. Den patentavdelning i 

undersökningen som använder sig av denna funktion tar emot upp emot 20 gånger fler uppfinningar 

än Scanias patentavdelning. De vinster som är förenade med det automatiska flödet antas därmed 

även vara större.  

Genom det flöde som används idag, då alla ärenden anmäls till en och samma e-postadress som 

kontrolleras av flera personer, är risken således mindre att ärenden försenas p.g.a. tillfällig frånvaro 

av en anställd. Därav bör inkomna ärenden hanteras på liknande vis som görs idag, då assistenter 

delar på ansvaret att ta hand om inkomna ärenden. 

6.4 Fortsatt arbete 

 Implementera beskriven process i befintligt IT-system. 

 Undersöka om, och hur delar av processen kan automatiseras i befintligt system. 
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 Utreda hur fortsatt delar av process kan integreras med systemet, här särskilt den tekniska 

ledningsgruppens bedömning. 

 Säkerställa att uppfinnaravtalet kan tillämpas på samtliga anställda som kan tänkas göra en 

uppfinning, exempelvis genom att göra ändringar i anställningsavtalet.  

6.5 Diskussion 

Flera av de intervjuade uppfinnarna påtalar att man haft ett gott samarbete med verkstadsanställda 

inom företaget i samband med utveckling av uppfinningen, där de i vissa fall har bidragit med 

alternativa och kreativa lösningar på problem. Som en av respondenterna påtalar, som även styrks av 

personal från patentavdelningen, förekommer det vid 5-10 ärenden per år att verkstadsanställd 

lämnar in en uppfinning. Ingen närmare undersökning har gjorts av denna grupp och hur en ny 

process och användandet av IT-systemet påverkar förfarandet för deras del. För denna grupp är 

tillgången till datorer begränsad, varför det finns en risk för att tröskeln för att lämna in en 

uppfinningsanmälan blir högre om det endast finns möjlighet att göra anmälan via IT-systemet. 

Arbetet har endast undersökt anmälningar som görs av anställda inom forskning och utveckling, och 

det måste således finnas andra metoder att ta tillvara på externa förslag från personer som inte har 

möjlighet att använda sig av systemet.  
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8 Bilaga 1 - Intervjuguider 

Följande bilaga innehåller det underlag som användes vid de intervjuer som utfördes i 

undersökningen. Bilagan bör endast läsas som komplement till rapporten, som ger en bakgrund till 

använda uttryck och termer.  Det IT-system som patentavdelningen använder sig av idag heter 

Memotech. Ett mycket litet antal uppfinnare har getts möjlighet testat att lämna in en anmälan via 

systemet, dock utan stöd för övrig process som tas upp i rapporten. 

Intervjuguide - uppfinnare 

Generellt om respondenten  

 Utbildning, bakgrund?  

 Hur länge har du jobbat på företaget och hur länge har du haft nuvarande roll? 

 Arbetsuppgifter?  

 Kunskap om patent?  

 Tidigare erfarenheter av samarbete med patentavdelningen, när? 

 Datorvana?  

 Har du tagit del av information som finns  

Generellt om avdelningen  

 Antal heltidsanställda?  

 Arbetsuppgifter, vad arbetar din avdelning med? 

 Hur går utvecklingsarbetet till? 

 I vilket skede tas kontakt med patentavdelning? 

 Har ni möjlighet att möta patentingenjör personligen på avdelning, och hur ofta i så fall? 

Om er process, hur ser den ut idag?   

 Hur går utvecklingsarbetet till idag? 

 Har du använt både UND-begäran UA vid anmälan av uppfinning, vad var i så fall skillnaderna 
mellan fallen? 

 Vad är din uppfattning om vad skillnaderna mellan UND och UA är? 

 I vilket skede tas kontakt med patentavdelning för UND, skillnad med UA? 

 Hur har kontakt med patentavdelning tagits? 

 Hur påverkar fysiska möten med patentingenjörerna arbetet, fördelar/nackdelar? 

 Hur informerades du/ni om tillvägagångssättet vid uppfinningsanmälan, var den 
lättillgänglig? 

 Hur upplever du processen för inlämning fungerar idag, fördelar/nackdelar 

 Hur upplever du att ett ”mellansteg” via avdelningschefen påverkar lusten för att lämna in 
uppfinningsförslag/kreativiteten? 

 Hur påverkar detta ”mellansteg” inställningen till att anmäla alla typer av uppfinning (b- och 
c-uppfinning) 

o Har det förekommit att du avstått från, eller minskat lust att lämna in förslag att och 
vad var i så fall orsaken? 

 Hur ser ansvar- och arbetsfördelningen ut med meduppfinnare, vem skriver ansökan osv? 

Process med IPM-System 
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 När använde du senast Memotech 

 Hur många ärenden har du lämnat in via Memotech, UND och UA? 

 I vilken form har informationen skickats in, via dokument, eller fält? 

 Hur gjorde ni med ritningar? 

 Förändrade det nya tillvägagångssättet arbetet med meduppfinnare, fördelar/nackdelar? 

 Upplever du att Memotech på något vis underlättat/hämmat lusten för att lämna in 
uppfinningsförslag/kreativiteten? 

 Vilka fördelar/nackdelar har du upplevt i samband med inlämning? 

 Är det något du tycker man bör lägga extra vikt på vid utformning av systemet? 

Övrigt 

 Har du några önskemål på process och system i övrigt? 

 Är det någon fråga du tycker jag glömt att ta upp? 
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Intervjuguide - Benchmarking  

Generellt om företaget  

 Antal heltidsanställda, totalt samt inom produktutveckling (PU)?  

 Verksamhetsområde?  

 Geografisk spridning, var är företagets kontor belägna?  

 På vilka av dessa kontor sker PU?  

 Endast utveckling inhouse?  

Generellt om patentavdelningen  

 Antal heltidsanställda (patentingenjörer, assistenter)?  

 Hur många patentansökningar skickade företaget in föregående verksamhetsår, 
sköter ni alla företagets patentansökningar?  

 Hur är patentavdelningen organiserad, t.ex. efter teknikområden? 

 Uppgifter som sköts av er idag, ex. nyhetsundersökning, mönster, 
patentansökning?  

 Geografisk spridning av avdelningar vars ärenden ni handlägger?  

 Vilka delar av processen görs inhouse och vad läggs ut?  

Om er process, hur ser den ut idag?  

 Vilka länder söker ni vanligtvis i?  

 Ansvarsområden – roller. Vem ansvarar för vad? 

 Kommer uppfinningsanmälningar från uppfinnare direkt till er eller via 
avdelningschef, annan expertis på området? Hur har ni resonerat kring 
uppfinningsanmälan för b- & c-uppfinning i uppfinnaravtalet?  

 Utför patentavdelningen nyhetsundersökningar utan att uppfinning gjorts, tex. Som 
del i produktutveckling för att undersöka vilka kända lösningar som redan finns. 

 Hur integreras process för nyhetsundersökning med process för 
uppfinningsanmälningar? 

 Hur påverkar utvecklingsavdelningars ev. geografisk spridning patentavdelningens 
arbete?  

 Hur har omfattningen för företagets verksamhet påverkat processen? 

 Hur påverkar patentavdelnings organisation arbetet?  

 Har ni möjlighet att möta uppfinnare personligen, hur påverkar det arbetet?  

 Hur jobbar ni i övrigt för att stärka samarbete med uppfinnare? 

 På vilka sätt jobbar ni för att höja kvalitén på inflödet av uppfinningar, dvs. 
uppfinningar som har högt värde för företaget, med stor sannolikhet går att 
patentera? 

 På vilka sätt jobbar ni för att höja kvalitén på inflödet av uppfinningsanmälningar, 
dvs. att blanketter är korrekt ifyllda, tillräcklig beskrivning av uppfinningen finns 
m.m. 

 På vilka sätt arbetar ni för att uppmuntra/underlätta inlämning av uppfinningar? 

 Vad har ni stött på för problem/utmaningar förenade med er process? 

 Har det skett några förändringar i processen (utöver IPM-relaterade förändringar), 
och vilka effekter har det medfört? 
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Om ert IPM-system  

 Egenutvecklat/inköpt, samtliga delar av process i ett och samma system?  

 Vilka delar av processen arbetar ni med i systemet/systemen, tex. 
Uppfinningsanmälan, bevakning m.m.?  

 Kräver det regelbundet underhåll, hur många sköter i så fall det?  

 När togs det i drift?  

 Har ni stöd för uppfinningsinlämning? 

JA 

 När togs det i drift 
 Hur har det påverkat  

 Process för anmälan av uppfinning (har system skräddarsytts efter 
befintlig process eller har processen förändrats i samband med 
övergången applikationen)? 

 Inflödet av uppdrag, ex uppfinningsanmälningar, begäran för 
nyhetsundersökning 

 Kvalitén på uppfinningsanmälningar 

 Patentavdelningens arbete (mer/mindre effektivt, under vilka delar av 
processen i så fall)? 

 Har införandet av uppfinningsinlämning gett förväntade resultat? 
 Hur har produktutvecklarna reagerat, vad har varit positivt/negativt? 
 Fördelar/nackdelar 

 

NEJ 

 Finns planer på att införa, om intresse ej finns, varför? 
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Frågor – utländska företag  

 How is your patent department organized? (for example, by technology area , in a resource 

pool) 

 How has the introduction of the invention application module effected 

o number of invention submission? 

o share of patentable applications? 

o efficiency of the patent department? 

o the quality of the invention submission, i.e. adequate information about the 

invention is submitted? 

o share of invention application directly related to the employees’ assignment 

 Has your organization model effected the results in any way? Would a different model gain 

other advantages? 

 Has the results of the introduction matched your expectations? 

 What has been the biggest improvements since the introduction? 

 What was the inventors reaction to the introduction and the new way of working? 

 What has been the biggest improvements since the introduction? 

 How has the introduction effected the relationship to the inventor community? 
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