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Sammanfattning 

I takt med teknikens utveckling blir det allt vanligare för företagen att vilja tillvarata 

arbetstagares immaterialrätter. I de flesta fall förutsätts det att företagen har avtalat om de 

immateriella rättigheterna som uppkommit i anställningsförhållandet, så som upphovsrätt och 

patenträtt. I de fall avtal inte föreligger så återfinns lagreglering angående arbetstagares rätt till 

uppfinningar. I upphovsrätten är däremot inte anställdas rätt till sina verk lagstadgat, där 

tillämpas istället avtal och rättsprinciper. Inom båda rättsområdena har praxis spelat en viktig roll, 

särskilt vid bedömningen av skälig ersättning inom patenträtten.  

 Upphovsrätten kan hamna i konflikt med flera rättsområden i och med att 

anställningsförhållandet inte är reglerat. Det tyder på att det kan krävas en förändring som leder 

till harmonisering mellan arbetsrätten, upphovsrätten och patenträtten. LAU tillkom på grund av 

att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inte tidigare fanns reglerat i svensk lag. Det 

var därför tidigare oklart vem rättigheterna till en uppfinning som tillkommit i tjänsten tillhörde. 

 Inom patenträtten är regeln angående ersättning tvingande. Det föreligger däremot 

oklarheter kring vad skälig ersättning är. Begreppet skälig har föranlett flertalet tvister, men 

genom tvisterna har det inte uppkommit någon bedömningsmall. Därmed kvarstår 

tolkningssvårigheterna kring begreppets innebörd. Många tvister avgörs genom förlikning i “det 

dolda” vilket leder till att det blir ytterligare problematiskt för de allmänna domstolarna att 

avgöra vad skälig ersättning egentligen innebär. Genom SOU 2010:24 har det kommit på förslag 

att ersättningen inom upphovsrätten ska vara lagstadgad. Det kan vara aktuellt att lagstadga 

ersättningsfrågan i de fall lönen inte anses tillräcklig, vid exempelvis forskningsuppfinningar. Det 

kan konstateras att lagregleringen i de olika områdena skiljer sig åt och det kan bli problematiskt 

i de fall rättsområdena överlappar varandra, vid exempelvis datorprogram och lärarundantaget.  
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Abstract 
In pace with the development of technology it has become more common for companies to 

capture employees´ intellectual property rights. In most cases it is assumed that the companies 

have made agreements about the intellectual property rights such as copyright and patent law. In 

case there is no agreement there are regulations concerning the employees´ right to inventions. 

In copyright law the employees right to their subject matter isn’t vested, instead the 

agreement and principals are applied. In both fields of law, custom have an important role, 

particularly when it comes to the assessment regarding reasonable compensation in patent law.   

The copyright law can end in a conflict with several right areas, and the reason for that is 

because the employment relationship isn’t vested. It is an indication that a change is necessary for 

better harmonization between labour law, copyright law and patent law. The Act on the Right in 

Employee Inventions was added because the relationship between the employer and the 

employees previously wasn’t vested in Swedish law. It was previously unclear who the rights to 

an invention created in the service belonged too. We therefore question why the employment 

relationship isn’t vested. 

In patent law the rule regarding employees´ compensation is imperative. There is however 

uncertainties about what reasonable compensation is. The term reasonable has led to several 

disputes, but by the disputes no assessment template has developed. Thereby the difficulties of 

interpretation regarding the meaning of the concept still stand. Many litigation are judged in a 

closed settlement, which leads to further problems for the general courts to determine what 

reasonable compensation actually means. SOU 2010:24 comes with a proposal regarding that the 

compensation in copyright should be vested. To validate the compensation if the salary is not 

enough, can be needed, for example when it comes to science inventions. It can be established 

that the statutory regulation in the various areas are different from each other and it can become 

difficult if the right areas overlap. For example when it comes to computer programs and the 

exemptions for teachers. 
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Förord 

Efter många timmar med hårt arbete, skratt och litervis med kaffe så har vi nu lyckats med vårt 

uppdrag att framställa en C-uppsats inom immaterialrätt. Vi hade förväntat oss många tuffa dagar 

med bristande motivation men möttes av motsatsen, vilket vi är oerhört tacksamma för. Vi har 

utvecklats intellektuellt och har på vår väg mot målet även knutit en starkare vänskap.   

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Peo Lundquist som under uppsatsarbetet 

visat stort engagemang och ett brinnande intresse. Vi vill tacka honom för att han har pushat oss 

när det behövts och för att han fått oss till att utmana och tro på oss själva. Vi vill även rikta ett 

tack till de personer som bidragit med betydande rådgivning och material. Ett särskilt tack till 

Magnus Bäckström, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer, Christoffer Démery, rådman på 

Nyköpings tingsrätt och Sanna Wolk, Assoc. Professor, Dr. Jur. vid Uppsala universitet. 

 

 

 

 

 

Johanna Törnberg och Louise Uggla 
 

Karlstad, Juni 2016. 
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DEL I 

1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Ungefär 80 procent av ett företags värde består av olika immaterialrätter.
1
 Det blir allt vanligare 

för företagen att tillvarata immaterialrätter, delvis ur ett ekonomiskt perspektiv och delvis 

eftersom det är av värde för företagens utveckling. 

I takt med företagens ökade intresse för arbetstagares uppfinningar så ökar även 

arbetstagares intresse av att behålla rättigheterna till sina uppfinningar.
2
 Skyddet för uppfinningar 

har blivit mer aktuellt i och med teknikens utveckling. För att ta hänsyn till parternas intressen så 

har lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) tillkommit. Lagen tillkom 

eftersom frågan om vem som har rätt till en uppfinning som uppkommit i anställningsförhållandet 

inte tidigare fanns reglerad i svensk rätt.
3
 De flesta bestämmelser i LAU är dispositiva men det 

föreligger även tvingande regler som inte går att avtala bort. Det föreligger full avtalsfrihet 

mellan parterna angående vem som är rättighetsinnehavare.
4
 De dispositiva reglerna kan avtalas 

bort genom det anställningsavtal eller kollektivavtal som föreligger, men i de fall frågan inte är 

avtalad så gäller LAU.  

Att tillvarata immaterialrätter kan även handla om arbetstagares upphovsrätt vid skapande 

av ett upphovsrättsligt skyddat alster. Det återfinns ingen generell lagreglering angående 

upphovsrätten i ett anställningsförhållande, det kan därför leda till problem om upphovsrätten inte 

är avtalad mellan parterna. Upphovsrätten till ett verk som är skapat i anställningsförhållandet 

sträcker sig över två områden, arbetsrätten och upphovsrätten. De två rättsområdenas syften och 

principer strider mot varandra, vilket kan komplicera situationen när det exempelvis ska avgöras 

vem som besitter rätten till ett upphovsrättsligt skyddat alster och vem som får förfoga över det.
5
 

En arbetstagare som skapat ett verk i tjänsten och där arbetsgivaren övertagit förfoganderätten 

ska huvudsakligen anses ha blivit kompenserad genom lön. Huvudregeln inom upphovsrätten är 

enligt 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) att verket 

tillkommer den som skapat ett konstnärliga eller litterära verk, denna rätt uppstår automatiskt.
6
 

  Den del av LAU som är tvingande, 6 § LAU, är omdiskuterad och berör frågan om 

arbetstagares rätt till ersättning. Regeln saknar tydliga riktlinjer och har blivit föremål för 

tolkning. Till skillnad från patenträttens reglerade område så är arbetstagarens upphovsrätt till 

stor del oreglerad och det krävs således avtal mellan parterna som formulerar arbetstagarens 

ersättningsmöjligheter. De flesta tvister angående arbetstagares rätt till ersättning avgörs genom 

                                                
1
 Sandberg, 80 procent av värdet är immateriella rättigheter - men staten förväxlar forskare och innovatörer, Dagens 

Juridik, (hämtad 28 april 2016).  
2
 Wolk, arbetstagares immaterialrätter, s. 73. 

3
 Prop. 1949:101, s. 9. 

4
 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 21. 

5
 Wolk, Anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs, JT s. 372. 

6
 Wolk, Anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs, JT s. 373. 
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förlikning. Det föreligger således inte någon klarhet för de allmänna domstolarna i hur 

ersättningsfrågan ska bedömas.  

Patenträtten, upphovsrätten och arbetsrätten är tre rättsområden som inte sällan samspelar 

med varandra. Problemet är att rättsområdenas syften i flertalet situationer strider mot varandra, 

exempelvis vid reglering av datorprogram, lärarundantag samt ersättningsfrågan. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att klargöra om och hur arbetstagarens rätt till arbetsprestationer, i 

form av uppfinningar och upphovsrättsligt skyddade alster, är reglerad i svensk rätt kopplat till 

vad arbetstagaren har för ersättningsmöjligheter. Ett underliggande syfte är att framföra hur 

rättsläget fungerar i praktiken samt vad effekterna blir när rättsområdena överlappar varandra. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas: 

➢ Hur är arbetstagares rättigheter och skyldigheter till uppfinningar och 

upphovsrättsskyddade alster reglerade i svensk rätt?  

➢ Vad har arbetstagare för ersättningsmöjligheter vid skapande av uppfinningar och 

upphovsrättsskyddade alster? 

➢ Vilka problem kan uppstå när arbetsrätten, upphovsrätten och patenträtten överlappar 

varandra? 

1.4 Metod  

Det är viktigt att formulera en relevant metod för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Olika 

metodval kan leda fram till olika resultat, det är därför viktigt att tydligt redovisa vilken metod 

som har använts för att sedan kunna göra en uppskattning om hur vi har kommit fram till ett svar 

på ett rättsligt problem. Vi har valt att använda oss av en metod som har ett nära samband till vår 

problemformulering och vårt ämnesval.
7
 

Rättsvetenskapen består av flera perspektiv, bland annat rättsfilosofi, rättshistoria, 

rättssociologi och rättsdogmatik.
8
 Vi kommer utgå från en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden är relevant eftersom vi kommer beakta rättskälleläran samt att vi 

kommer försöka konkretisera, problematisera och systematisera bestämmelserna kring 

arbetstagares rätt till uppfinningar i en jämförelse mot upphovsrätten. Metoden används främst 

för att hitta en lösning på ett rättsligt problem genom att tillämpa en rättsregel på det rättsliga 

problemet.
9
 Vi kommer identifiera rättsliga problem för att sedan söka oss till rättskälleläran för 

att försöka finna lösningen på problemet.  

  Rättsdogmatiska uttalanden måste grunda sig på auktoritativa rättskällor.
10

 Rättskälleläran 

består enligt Lars Björne av tre aspekter. Den första är en filosofi om rättskälleläror, vilket 

beskriver vad en rättskälla är genom en rättsfilosofisk reflektion samt vilka rättskällor som ingår i 

                                                
7
 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Vogel, Finna rätt, s. 246. 

8
 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, s. 106. 

9
 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 

10
 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, s. 118. 
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rättskälleläran. Den andra aspekten är den normativa rättskälleläran.
11

 Aleksander Peczenik 

presenterar hierarkiskt vilka rättskällor som ska, bör eller får användas.
12

  De rättskällor som ska 

användas är främst svensk lag men även fasta sedvanerättsliga regler. De rättskällor som bör 

användas är förarbeten, prejudikat, vissa sedvanerättsliga regler samt internationella 

konventioner. De rättskällor som får användas är bland annat doktrin, lagförslag samt 

internationell rätt. Den tredje aspekten av rättskälleläran är den deskriptiva som beskriver vilka 

rättskällor som i praktiken tillämpas.
13

 

I den rättsdogmatiska metoden kan argumentation de lege lata och de lege ferenda 

förekomma. De lege lata används för att beskriva hur gällande rätt är, medan de lege ferenda 

beskriver hur gällande rätt bör vara.
14

 Vi kommer främst i den deskriptiva delen föra en 

argumentation de lege lata och således se till hur rättsläget angående arbetstagares rätt till 

uppfinningar och upphovsrättsliga alster ser ut. Vi kommer i analysavsnittet även använda oss av 

en argumentation de lege ferenda, således hur rätteläget enligt oss inom nämnda områden bör 

vara utformat. Vi kommer göra en jämförelse mellan patenträtten och upphovsrätten för att kunna 

genomföra en bra argumentation de lege ferenda. 

1.5 Material 

Vi har utgått från rättskälleläran när vi valt material. I första hand använder vi oss av lagtext. Det 

beror på att det är en rättskälla som ska användas för att beskriva gällande rätt. Lagtexten bör 

kompletteras med förarbeten, prejudikat samt vissa sedvanerättsliga regler för att avgöra hur 

lagtexten ska tillämpas. 

Vi använder oss av rättspraxis för att redogöra för hur gällande rätt tillämpas i praktiken, 

vilket vi anser vara relevant för att få en helhetsbild kring hur rättsläget ser ut och hur det har 

utvecklats. Vi använder oss av domar från Arbetsdomstolen (AD) på grund av att en arbetstagare 

kan väcka talan i AD angående sina immateriella rättigheter i anställningsförhållandet. I vissa fall 

kan talan väckas i Tingsrätten (TR), vilket gör det relevant att vi även använder oss av domar från 

TR samt överinstanserna till TR som rättskälla. Angående LAU ska tvister väckas i Stockholms 

TR och överklagas till Svea Hovrätt (HovR).
15

 Vi använder oss även av utlåtanden från Statens 

nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU) som kan begäras av domstolar och tvistande 

parter. Nämndens utlåtanden omfattas av sekretess.
16

 Vi har fått ta del av icke publicerade 

sammanställningar där sekretessmaterialet är borttaget. SNAU kan avge utlåtanden gällande 

tillämpning av LAU i enlighet med 10 § LAU. SNAU:s utlåtanden är inte direkt bindande och 

hamnar därmed under en rättskälla som bör eller får användas. Vi använder oss även av äldre 

sammanställt material från Nordisk immateriellt rättsskydd (NIR).  

Vi har även intresse av att använda oss av information från Industrins Uppfinnarnämnd som 

är en skiljenämnd. Nämnden har till uppgift att pröva tvister angående uppfinnaravtalet.
17

 Vi 

använder oss av avgöranden från skiljenämnden eftersom de avgör bland annat 

                                                
11

 Svensson, De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk publikation, s. 221.  
12

 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 49. 
13

 Svensson, De lege interpretata - om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk publikation, s. 221.  
14

 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 36. 
15

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 39. 
16

 Sterner, Från verksamheten i statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, NIR, s. 9.  
17

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 39. 



12 

ersättningsfrågan.
18

 Eftersom nämndens avgöranden är sekretessbelagda så använder vi oss av två 

avgöranden indirekt genom en beskrivning som är offentlig. 

Doktrin, lagförslag samt internationell rätt är rättskällor som får användas. I 

rättsvetenskapen anses doktrin ha en viktig roll på grund av att doktrinen påvisar rättsläget samt 

att den kan kritisera domstolens beslut och för på så vis utvecklingen framåt.
19

 Därmed använder 

vi oss av doktrin för att på ett rättsvetenskapligt sätt påvisa rättsläget. Vi använder oss 

huvudsakligen av böcker och juridiska artiklar som litteratur. 

Vi har även haft telefonkontakt och mejlkontakt med några jurister inom området för att få 

vissa resonemang bekräftade.   

1.6 Disposition 

I uppsatsens första del, genom det första kapitlet, ges en översiktlig bild av de olika områdena 

som uppsatsen kommer att behandla. Kapitlet inleds med en problembeskrivning som har till 

syfte att beskriva uppsatsens ämne på ett övergripande sätt. Problembeskrivningen följer sedan av 

en redogörelse för vilken metod samt vilket material vi använt oss av, valet av metod och 

material ligger till grund för hur ämnet presenteras samt analyseras. 

I uppsatsens andra del utreds de begrepp som vi anser vara relevanta att utreda utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet sker en utredning av arbetstagar- och 

arbetsgivarbegreppet samt parternas relation. Vi anser det vara relevant att utreda begreppen 

eftersom syftet med uppsatsen är att utreda arbetstagarens situation gentemot arbetsgivaren inom 

de nämnda rättsområdena. Inom patenträtten är det endast en arbetstagare som omfattas av LAU, 

vilket gör det relevant att utreda arbetstagarbegreppet. Inom upphovsrätten har arbetstagaren 

vissa skyldigheter gentemot sin arbetsgivare angående sina verk som är skapade i tjänsten. Det är 

inte alltid ostridigt vem som anses vara en arbetstagare. Vi har valt att redogöra för vilka 

skillnader och likheter som föreligger mellan en arbetstagare och en uppdragstagare, eftersom 

gränsdragningen mellan dem inte alltid är helt okomplicerad eller tydlig. Kapitel tre behandlar till 

en början patenträtten grundligt med en kort beskrivning om vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att patentskydd ska kunna erhållas. Vilket beskrivs för att ge en inblick i hur 

betydande det är att vissa kriterier är uppfyllda eftersom kriterierna inte sällan leder till tvister 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Sedan kommer en beskrivning av LAU och lagens 

grundläggande rekvisit. Lärarundantaget beskrivs i syfte att senare i uppsatsen föra en parallell 

diskussion med upphovsrätten. Kapitel fyra inleds med en kort och generell beskrivning av 

upphovsrätten och framförallt den ideella rätten. Vi för sedan en diskussion om vem eller vilka 

som är upphovsmän i syfte att göra en jämförelse med patenträtten där det också kan föreligga 

svårigheter i att fastställa vem eller vilka som är uppfinnare. Vidare sker en beskrivning av 

upphovsrättens roll i anställningsförhållandet där vi har valt att fokusera på den så kallade 

tumregeln och rätten till datorprogram. 

I uppsatsens tredje del, genom det femte kapitlet, kommer de två skilda rättsområdena föras 

samman i en ersättningsdiskussion. Ersättningsfrågan inom patenträtten och upphovsrätten 

kommer först diskuteras separat men områdena kommer sedan utmynna i en gemensam 

diskussion där rättsområdena överlappar varandra.  
                                                
18

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 41. 
19

 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 35. 
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I uppsatsens fjärde del inleds den kommande analysen med rättspraxis i syfte att påvisa hur 

rättsläget ser ut i praktiken. Vi har valt rättspraxis som vi anser vara relevant för att få en 

förståelse för de problem inom områdena som föreligger och för att vi ska ha möjlighet att 

genomföra en intressantare analys i det sjunde kapitlet. Analysavsnittet består av en relativt 

genomgående analys av flertalet frågor och oklarheter som uppstått under vårt arbete med att 

klargöra hur regleringen inom områdena ser ut samt vad som sker när det inte föreligger någon 

reglering på området. Vi kommer även genomföra en kritisk analys angående arbetstagarens 

ersättningsmöjligheter och hur vi ser på att ersättningsfrågan i många fall avgörs genom 

förlikning. Uppsatsen avslutas genom kapitel åtta med några avslutande reflektioner och där vi 

kort besvarar frågeställningarna från avsnitt 1.3. 

1.7 Avgränsning 

Vår uppsats behandlar arbetstagares rätt till uppfinningar och upphovsrättsskyddade alster utifrån 

svensk rätt. Vi kommer alltså utelämna all internationell rätt förutom den som är implementerad i 

svensk rätt. Vi anser det vara nödvändigt att begränsa oss till den nationella rätten för att kunna 

genomföra en mer intressant och kvalitativ analys. Inom flertalet branscher är upphovsrätten och 

ersättningsfrågan reglerad genom anställningsavtal och kollektivavtal. Vi har valt att inte beröra 

anställningsavtalen och kollektivavtalen ingående. Vi har istället valt att, inom upphovsrätten, 

avgränsa oss till det reglerade området och de förslag om lagreglering som föreligger.   

I uppsatsen utreds arbetstagares rätt till uppfinningar och upphovsrättsskyddade alster från 

den tidpunkt arbetstagaren skapat en uppfinning eller ett verk tills dess att en möjlig ersättning 

ska utgå. Vi kommer att begränsa oss till de hinder som kan uppstå under den angivna tiden och 

som vi anser kan vara föremål för tolkning som kan föranleda tvister. Vi kommer således att 

begränsa oss till de frågor som beskrivits i inledningsavsnittet eftersom vi anser att det är de 

frågor som är mest intressanta att utreda.  
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DEL II 

2. Arbetstagar- och arbetsgivarrelationen 

2.1 Arbetsgivare 

En arbetsgivare kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Arbetsgivaren är i flertalet 

situationer en juridisk person i form av ett företag. Företaget företräds ofta av bolagets styrelse 

eller VD, alltså genom en fysisk person.
20

 Arbetsgivarbegreppet finns reglerat i lag genom 6 c § 

lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), av paragrafen framgår det att arbetsgivaren är 

motparten i ett anställningsavtal. Utgångspunkten är således att anställningsavtalet avgör vem 

som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare, eftersom att de utgör avtalsparterna.
21

 

 2.2 Arbetstagare 

I ett anställningsförhållande är alltid en arbetstagare en fysisk person.
22

 Arbetstagarbegreppet är 

inte uttryckligen formulerat i lag och kan därmed vara föremål för tolkning. Uppfattningen av 

begreppet är densamma i de civilrättsliga reglerna, det finns därför ingen anledning att tolka 

begreppet annorlunda inom immaterialrätten. Det finns däremot vissa mindre skillnader i 

begreppets innebörd beroende på vilken lag som tillämpas eftersom lagarnas syften skiljer sig åt 

inom de olika rättsområdena.
23

 Ett grundläggande fall för det civilrättsliga arbetstagarbegreppet 

är NJA 1949 s. 768.
24

 “Frågan huruvida någon i lagens mening är arbetstagare hos annan eller 

icke är att bedöma efter vad dem emellan kan anses avtalat, var vid man icke kan inskränka sig 

till något visst avtalsvillkor så som ensamt avgörande utan har att beakta alla i samband med 

avtalet och anställningen förekommande omständigheter Här vid kan det avtalsslutandes 

ekonomiska eller sociala ställning vara ägnad att belysa, huru avtalet bör uppfattas.”
25

  

Vid avgörandet av om en person anses vara en arbetstagare bör domstolen göra en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. I en statlig offentlig utredning (SOU) 

beskrivs tio omständigheter som tyder på att det är fråga om en arbetstagare:
26

   

  1.   Arbetstagaren ska utföra arbete, oavsett om parterna har kommit överens om det  

    skriftligt eller muntligt. 

  2.   Arbetstagaren ska ha utför arbetet helt eller delvis ensam.    

 3.   Uppkommer arbetsuppgifter så ska arbetstagaren ställa sin arbetskraft till 

    arbetsgivarens förfogande.   

 4.   Det ska föreligga ett varaktigt avtalsförhållande.    

 5.   Arbetstagaren ska inte ha möjlighet att utföra arbete av liknande slag hos någon 

                                                
20

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 12. 
21

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 49. 
22

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 17. 
23

 Wolk, Arbetstagares immaterialrättigheter, s. 52. 
24

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 41.  
25

 NJA 1949, s. 768. 
26

 SOU 1993:32, s. 227. 
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   annan samtidigt.   

 6.   Arbetstagaren är underkastad någon annans kontroll angående arbetets utförande. 

 7.   Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetstagaren redskap, maskiner eller råvaror. 

 8.   Arbetstagaren får ersättning för resor och andra direkta utgifter som har samband 

    med tjänsten och som arbetstagaren betalar själv.  

 9.   Arbetstagaren erhåller lön för sin arbetsprestation.    

 10.   Arbetstagaren har samma ekonomiska och sociala rättigheter som en annan 

    arbetstagare.  

  Vid en helhetsbedömning ska för- och motargument utifrån arbetstagarens ställning i 

förhållande till arbetsgivaren tas upp. Tidigare utgick domstolen från ett avtalsrättsligt präglat 

synsätt i bedömningen men domstolen har senare övergått till att se till de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet.
27

 Arbetstagaren och arbetsgivaren får inte själva besluta 

om arbetstagarbegreppet i avtalet. Arbetstagarbegreppet avgörs ytterst av en domstol, eftersom 

endast domstolen har kvalifikationerna att avgöra det. Ett eventuellt avgörande i domstol är 

tvingande för parterna.
28

 

2.2.1 Uppdragstagare 

Det är inte främmande att ett företag anlitar konsulter, bemanningsföretag eller entreprenader 

istället för att anställa egna arbetstagare. Det är därav av intresse att fastställa vem som anses vara 

en arbetstagare eller vem som anses vara en utomstående arbetstagare eftersom de arbetsrättsliga 

reglerna endast gäller vid ett avtalsförhållande mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.
29

 Även 

i LAU är det relevant att fastställa om det är en arbetstagare eller en annan utomstående anställd 

eftersom det endast är de som omfattas av arbetstagarbegreppet som omfattas av lagen.  

Ett exempel på när det kan föreligga svårigheter i att fastställa om en person är en 

arbetstagare är när personen eller dennes arbetsgivare utger den för att vara en uppdragstagare. 

Gränsdragningen mellan vem som är arbetstagare eller uppdragstagare har i vissa fall visat sig 

vara besvärlig och otydlig, vilket kan föranleda tvister.
30

 Domstolen genomför en 

helhetsbedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet för att fastställa om den 

som utfört arbete åt annan är en arbetstagare eller en uppdragstagare. Det föreligger elva konkreta 

omständigheter, som återfinns i SOU 1993:32 som domstolen kan bruka för att avgöra om det är 

en uppdragstagare.
31

 Det kan konstateras att det föreligger en väsentlig skillnad mellan en 

arbetstagare och en uppdragstagare och att en uppdragstagare inte omfattas av reglerna i LAU om 

det inte föreligger ett kollektivavtal som fastslår annat.  

 

                                                
27

 Adlercreutz, Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 41. 
28

 SOU 1993:32, s. 226. 
29

 Gabibius Göransson, Garpe, arbetsrätten - en introduktion, s. 15. 
30

 Se AD 1990 nr 116 och AD 1995 nr 26. 
31

 SOU 1993:32, s. 228. 
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3. Patent 

3.1 Något om patentansökan 

Ansökan om patent i Sverige sker hos patent- och registreringsverket (PRV). Den som först 

lämnar in ansökan är den som kan erhålla patentskydd, det kallas first to file-principen.
32

  

Det föreligger ett flertal formella och materiella krav vid en patentansökan som ska vara 

uppfyllda, de grundläggande kraven står reglerade i 2 kap. 8 § patentlag (1967:837) (PL). Kraven 

fylls ut genom patentkungörelsen och bestämmelser utfärdade av PRV.
33

 De mest grundläggande 

förutsättningarna för att erhålla patentskydd är att fastställa om det är en patenterbar uppfinning 

samt att ansökan om patent har lämnats av uppfinnaren eller dennes rättighetsinnehavare, vilket 

gör det relevant att även fastställa vem som är uppfinnare eller rättighetsinnehavare. En 

patentansökan ska alltid innehålla uppfinnarens namn enligt 2 kap. 8 § 2 st. PL. Uppfinnarens 

namn ska även anges i patentskriften som ska finnas tillgänglig hos patentmyndigheten i enlighet 

med 2 kap. 21-22 §§ PL.  

3.1.2 Patenterbar uppfinning 

För att en uppfinning ska vara patenterbar krävs det att uppfinningen ska “ha teknisk karaktär för 

att vara patenterbar, dvs. utgöra en lösning på ett tekniskt problem och därigenom ge en teknisk 

effekt. Uppfinningen måste vara reproducerbar (dvs. kunna utövas upprepat med i princip 

samma resultat)”.
34

   

  Utöver det ovan nämnda krävs det att ytterliga tre rekvisit ska vara uppfyllda för att en 

uppfinning ska bedömas vara patenterbar. De tre rekvisiten är nyhetskravet, kravet på 

uppfinningshöjd och kravet på att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar.  

  Nyhetskravet innebär att uppfinningen inte får tillhöra känd teknik. Känd teknik är allt som 

blivit allmänt tillgängligt före ansökningsdagen.
35

 En uppfinning blir allmänt tillgänglig när 

uppfinningen blir tillgänglig för en grupp som inte är begränsad i något avseende.
36

 Utöver att 

uppfinningen inte får tillhöra känd teknik krävs det att uppfinningen väsentligen skiljer sig från 

vad som är tidigare känt i enlighet med 1 kap. 2 § 1 st. PL. Att uppfinningen väsentligen ska 

skilja sig från vad som är tidigare känt kallas för uppfinningshöjd. Det tredje rekvisitet är att 

uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar. Det betyder att uppfinningen ska kunna brukas 

eller tillverkas inom en industri.
37

   

 PRV har till uppgift att avgöra om uppfinningen är patenterbar. Ansökan blir föremål för en 

noggrann prövning av PRV som sedan ska meddela ett beslut. Det kan förekomma invändningar 

mot beslutet innan det blir slutgiltigt meddelat.
38

 Om en part överklagar beslutet kan det ta ett 

flertal år innan högsta instans avgör om uppfinningen är patenterbar. Efter Högsta 

                                                
32

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 292. 
33

 G. Nilsson, Holtz, Patentlagen - en kommentar och jämförelse med EPC och PCT, s. 108.  
34

 Se Jonshammar, Patentlagen 1 kap. 1 §, lagkommentar not 3, (30 mars 2016, Karnov internet).   
35

 SOU 2015:41, s. 20. 
36

 Heinonen, Patentskyddets vardag - en manual för ett patentkrig, s. 33-34.  
37

 SOU 2015:41, s. 21. 
38

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 242.  
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förvaltningsdomstolens avgörande kan patentfrågan bli föremål för en fortsatt tvist i allmän 

domstol.
39

  

3.1.3 Vem eller vilka är uppfinnare? 

Det står utan tvivel att en uppfinnare måste vara en fysisk person.
40

 Att fastställa vem eller vilka 

som är uppfinnare till en teknisk lösning är inte alltid helt oproblematiskt. PL:s utgångspunkt är 

att det är en enskild person som är uppfinnare, det är emellertid relativt vanligt att en uppfinning 

tillkommer genom ett samarbete mellan ett flertal personer. Om det står klart att det finns flera 

uppfinnare till samma tekniska lösning så tillkommer patenträtten samtliga. När ett flertal 

personer anser sig vara meduppfinnare kan det i vissa fall vara svårt att avgöra vilka som är 

meduppfinnare och vilka som faller utom ramen som meduppfinnare. Det bör göras en 

gränsdragning mellan en meduppfinnare och en medhjälpare till uppfinningen eftersom en 

medhjälpare inte har några rättigheter till patentet. Ett konkret exempel är när en uppfinnare 

överlämnar en uppgift till en annan som berör uppfinningen, det är då avgörande vilka 

instruktioner som har lämnats. Är instruktionerna precisa och tydliga så tyder det sannolikt på att 

det är fråga om en medhjälpare. Är instruktionerna däremot mer generella och personen har 

möjlighet att använda sina egna idéer i uppgiften så tyder det troligtvis på att personen är en 

meduppfinnare.
41

  

  Det finns flertalet situationer där gränsdragningsproblematiken är tydlig. Ett exempel är när 

det ska fastställas om en forskningsledare anses vara en meduppfinnare. Forskningsledaren har 

till uppgift att vägleda och guida forskningsgruppen framåt. Frågan är hur betydande ledarens 

vägledning har varit för själva uppfinningen.
42

  

3.1.4 Rättighetsinnehavare 

Rätten att ansöka om patent kallas uppfinnarrätt. En rättsinnehavare som innehar uppfinnarrätt 

kan vara en juridisk person eller en fysisk person.
43

 Uppfinnarrätten kan förvärvas av ett företag 

genom ett anställningsavtal, kollektivavtal eller genom att företaget köper rättigheten av 

uppfinnaren, full avtalsfrihet råder.
44

 En arbetsgivare kan även förvärva arbetstagarens 

uppfinnarrätt automatiskt genom LAU. Uppfinnarrätten kan även förvärvas genom arv eller 

testamente.
45

 Om uppfinnarrätten förvärvas av någon annan så är fortfarande uppfinnaren 

densamma, det går således inte avtala bort vem som är uppfinnare.  

  I de fall som patent söks av någon annan än uppfinnaren ska det finnas en motivering till 

varför den är rättighetsinnehavare. Motiveringen ska kunna styrkas inför 

registreringsmyndigheten i enlighet med 2 kap. 8 § 4 st. PL. Enligt förarbetena kan motiveringen 

styrkas genom att rättighetsinnehavaren anger på vilket sätt rättigheten uppkommit samt vid 

vilken tidpunkt som rättigheten överläts.
46

 

                                                
39

 AD 1982 nr 21 s. 208. 
40

 Se Jonshammar, Patentlagen 1 kap. 1 §, lagkommentar not 2, (30 mars 2016, Karnov internet).  
41

 Holtz, G. Nilsson, Patentlagen - en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT, s. 29. 
42

 Holtz, G. Nilsson, Patentlagen - en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT, s. 29. 
43

 Se Jonshammar, Patentlagen 1 kap. 1 §, lagkommentar not 2, (30 mars 2016, Karnov internet).  
44

 Se avsnitt 3.1. 
45

 Domeij, Patent - avtalsrätt, s. 46. 
46

 Prop. 2006/07:56, s. 140. 
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3.2 Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare finns reglerat inom patenträtten genom LAU.
47

 

Syftet med LAU är att arbetstagaren i grunden ska ha ensamrätt till sin uppfinning, men i ett 

anställningsförhållande kan däremot ensamrätten överföras till arbetsgivaren.
48

  Om det inte 

föreligger ett avtal angående vem som har rätten till en patenterbar uppfinning i 

anställningsförhållandet så ska LAU verka förebyggande mot tvister mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.
49

 För att en arbetsgivare ska erhålla uppfinnarrätt krävs det i enlighet med 1 § LAU 

att det är fråga om en patenterbar uppfinning som skapats av arbetstagaren i allmän eller enskild 

tjänst. Det krävs även i enlighet med 3 § LAU att uppfinningen faller inom arbetsgivarens 

huvudsakliga verksamhetsområde och att uppfinningen är en följd av arbetstagarens 

arbetsuppgifter.  

 SNAU är en nämnd som kan avge utlåtanden, enligt 10 § LAU, angående tillämpningen av 

LAU. Utlåtanden från SNAU anses vara viktiga men de är inte direkt bindande för någon part. 

Utlåtanden från SNAU omfattas av sekretess.
50

 

3.2.1 Arbetsgivarens verksamhetsområde 

För att en uppfinning ska tillfalla arbetsgivaren krävs det att uppfinningen faller inom 

arbetsgivarens huvudsakliga verksamhetsområde och att uppfinningen är en följd av 

arbetstagarens arbetsuppgifter i enlighet med 3 § LAU. Uppfinningen tillkommer arbetsgivaren 

om uppfinningen väsentligen har ett samband med arbetsgivarens verksamhetsområde. 

Arbetsgivaren bör vid varje nytillkommen uppfinning först avgöra inom vilken kategori som 

uppfinningen hänför sig till. Den första kategorin omfattar uppfinningar som helt faller inom 

arbetstagarens uppdrag eller tjänst, eller där uppfinningen väsentligen kan nyttjas inom 

arbetsgivarens verksamhetsområde. I den första kategorin är det arbetsgivarens val om eller när 

han väljer att patentera uppfinningen och arbetstagaren är i sin tur skyldig att respektera beslutet. 

Den andra kategorin omfattar uppfinningar som tillkommer utanför anställningsförhållandet men 

inom verksamhetsområdet, i den situationen är arbetstagaren skyldig att erbjuda arbetsgivaren 

köp eller inlösen av rättigheten. Om inte arbetsgivaren gör anspråk på arbetstagarens uppfinning 

så har arbetstagaren rätt att själv förfoga över uppfinningen.
51

 Arbetstagaren har därmed 

möjligheten att sälja sin uppfinning till en konkurrerande verksamhet.
52

 Arbetstagaren har således 

en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren när uppfinningen hamnar inom arbetsgivarens 

verksamhetsområde.
53

 De två första kategorierna förutsätter således att uppfinningen faller inom 

arbetsgivarens huvudsakliga verksamhetsområde. Den tredje kategorin är om uppfinningen helt 

faller utanför arbetsgivarens verksamhetsområde. I den tredje kategorin har arbetstagaren rätt att 

själv disponera över uppfinningen.
54

  

                                                
47

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 21.  
48

 SOU 1980:42, s. 114. 
49

 Prop. 1949:101, s. 1. 
50

 Sterner, Från verksamheten i statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, NIR, s. 9.  
51

 Godenhielm, Arbetstagares upphovsrätt, NIR, s. 350. 
52

 Godenhielm, Arbetstagares upphovsrätt, NIR, s. 351. 
53

 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 241. 
54

 Prop. 1949:101, s. 8. 
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Begreppet verksamhetsområde är centralt och används delvis för att avgöra vilket av de tre 

kategorierna uppfinningen tillhör. Det är betydande att avgöra inom vilken av de tre kategorierna 

uppfinningen tillhör eftersom tillhörigheten avgör om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som 

är rättighetsinnehavare. Begreppet verksamhetsområde finns inte uttryckligen beskrivet i lag, 

däremot är begreppet beskrivet i SOU 1946:21.
55

 En arbetsgivares verksamhet kan utgöras av en 

produktionsverksamhet eller ett forskningsområde. Vid en produktionsverksamhet kan det vara 

fråga om en uppfinning som används vid tillverkning av andra produkter eller tjänster inom 

verksamhetsområdet. Uppfinningen kan även tillhöra produktionsverksamheten genom att 

arbetsgivaren besparas arbete och material genom att uppfinningen verkar produktionsfrämjande. 

En uppfinning kan även tillhöra en arbetsgivares forskningsområde genom att uppfinningen 

utnyttjas inom den forskningsverksamhet som bedrivs.
56

   

Vid bedömningen av vad som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde tas hänsyn till 

vilket verksamhetsområdet var vid just den tidpunkt när uppfinningen tillkom. Hänsyn bör även 

tas till att arbetstagaren inte behöver känna till arbetsgivarens verksamhetsområde, utan lagens 

bestämmelser är ändå tillämpliga.
57

 Även om begreppet verksamhetsområde är centralt så 

föreligger det inga tvister angående begreppets innebörd.
58

 

3.2.2 Lärarundantaget 

Det föreligger ett undantag från begreppet arbetstagare för lärare vid högskolor, universitet och 

andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet i enlighet med 1 § LAU. Undantaget kallas 

för lärarundantaget. Huvudregeln enligt LAU är att arbetsgivaren övertar rättigheterna till 

arbetstagarens uppfinningar, men enligt lärarundantaget innehar lärarna och forskarna själva de 

immateriella rättigheterna.
59

 LAU är till större del dispositiv, vilket medför att även 

lärarundantaget går att avtala bort. Regeringen tillsatte 2004 en utredning angående om 

lärarundantaget borde avskaffas.
60

 Redan 1977 fördes det diskussioner angående om 

lärarundantaget borde avskaffas.
61

 Genom utredningarna mellan 1977 och 1980 kom 

justitiedepartementet fram till att lärarundantaget skulle behållas eftersom ett avskaffande av 

undantaget skulle leda till att kompetenta lärare riskerade lämna högskolan samt att det skulle 

kunna försvåra rekryteringen av nya lärare.
62

 Inom högskola och universitet föreligger 

arbetsfrihet som även kallas för den akademiska friheten. Den akademiska friheten kännetecknas 

av att lärare och forskare är skyldiga att bedriva forskning utöver sina vanliga arbetsuppgifter. 

Högskolor och universitetet har rätt att besluta om undervisningsskyldigheten men inte om 

lärarnas omfattning i forskningsverksamhet. Lärarna ska självständigt bestämma inom vilket 

ämne de ska forska och får sedan besluta om när, var och hur forskningsresultaten ska 
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publiceras.
63

 Patenterbara uppfinningar som uppkom på högskolor och universitet ägdes till 82 

procent av företag mellan 1994 och 2001.
64

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 196.  
64

 Prop. 2012/13:30, s. 48. 



21 

4. Upphovsrätt 

4.1 Något om upphovsrätt 

En upphovsmans rätt till sitt verk är grundlagsstadgat och återfinns i 2 kap. 16 § RF: “Författare, 

konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag”. 

Upphovsrätt uppkommer när någon har skapat ett konstnärligt eller litterärt verk i enlighet 

med 1 kap. 1 § URL. Lagens första stycke ska uppfattas exemplifierande, vilket betyder att 

punkterna ett till sex endast är exempel på sådana verk som kan vara upphovsrättsskyddade. 

Paragrafens sjunde punkt beskriver även att verk som har kommit till uttryck på annat sätt kan 

erhålla upphovsrättsskydd. Utöver att den utförda prestationen ska tillhöra någon av kategorierna 

i 1 § 1-7 p. URL så krävs det att prestationen ska anses vara ett verk. För att prestationen ska 

anses vara ett verk krävs det att prestationen uppnår verkshöjd, vilket betyder att prestationen ska 

uppvisa självständighet, individuell särprägel och originalitet.
65

 Kravet på verkshöjd varierar 

inom de olika konstnärliga och litterära områdena. Det föreligger inte lika höga krav på verkshöjd 

för exempelvis brukskonst som det gör för annan konst.
66

 

Inom upphovsrätten görs det en skillnad mellan den ekonomiska rätten och den ideella 

rätten.
67

 Den ekonomiska rätten kallas även för förfoganderätten och innebär enligt 1 kap. 2 § 1 

st. URL rätten att framställa exemplar och göra verket tillgängligt för allmänheten. Denna rätt är 

exklusiv vilket innebär att ingen annan utan upphovsmannens samtycke får inskränka på 

upphovsmannens ensamrätt. Ensamrätten kan däremot överlåtas i enlighet med 3 kap. 27 § 

URL.
68

 

4.2 Namnangivelse 

Den ideella rätten regleras genom 1 kap. 3 § URL och innebär att upphovsmannen har rätt att bli 

namngiven när verket visas samt att verket ska respekteras. Upphovsmannen ska bli namngiven i 

enlighet med vad god sed kräver. God sed är inte lagstadgat och vägledning bör därmed sökas 

genom praxis.
69

 Huvudregeln är att upphovsmannen ska bli namngiven när verket framställs eller 

görs tillgängligt för allmänheten. Kommittén menar att huvudregeln inte alltid behöver efterföljas 

när verket framförs offentligt, exempelvis när musik framförs på caféer eller restauranger 

eftersom namnangivelse vid det tillfället kan verka störande och saknar betydelse för 

upphovsmannen.
70

  

Det framgår av 1 kap. 3 § 3 st. URL vilken verkan det har för upphovsmannen att avsäga 

sig sina ideella rättigheter. Huvudregeln är att de ideella rättigheterna inte kan överlåtas eftersom 

rättigheterna anses ha ett så pass nära samband med upphovsmannens person. Vi kommer senare 

diskutera ett undantag från den ideella rätten som regleras i 3 kap. 40 a § URL.
71
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4.3 Vem eller vilka är upphovsmän? 

Huvudregeln är att den som skapat ett verk är upphovsman till sitt alster. Det kan endast vara 

fråga om en fysisk person eftersom endast en fysisk person kan skapa ett verk på ett sådant sätt så 

verket får den originalitet som förutsätts för att erhålla skydd.
72

  

I de fall när det är svårt att avgöra vem som är upphovsman tillämpas 7 § URL som är en 

presumtionsregel. Paragrafens första stycke reglerar att den vars namn eller signatur som har 

angivits på verket är att anse som upphovsman om något annat inte påvisas. Om signering eller 

namnangivelse har skett så är bestämmelsen till upphovsmannens fördel eftersom han inte 

behöver styrka ytterligare att det är han som är rätt upphovsman.
73

  

Upphovsrättslagen behandlar och beskriver tre situationer där flera personer är upphovsmän 

till ett verk. Den första situationen är när flera personer tillsammans har skapat ett verk och det 

inte är möjligt att urskilja var och ens insats som ett fristående verk. I den första situationen 

tillfaller upphovsrätten dem gemensamt och var och en av dem anses vara upphovsman. Den 

andra situationen är när flera upphovsmän har gjort egna fristående verk som sammanställts till 

ett samlingsverk som exempelvis ett uppslagsverk, lexikon eller liknande. Den som skapat en 

fristående del av verket får upphovsrätt för just den del som denne bidragit med. Den tredje 

situationen anger när ett originalverk har bearbetats på ett sådant sätt så det inte uppfattas som 

nytt och självständigt, det kan exempelvis vara fråga om en musikal. Huvudregeln i enlighet med 

2 § 1 st. URL är att den ursprunglige upphovsmannens medgivande ska ha lämnats för att 

bearbetningen ska erhålla upphovsrättsligt skydd.
74

  

4.3.1 Rättighetsinnehavare 

Upphovsrättens rättighetsinnehavare är den person som innehar upphovsrätt efter 

upphovsmannens död eller efter att upphovsmannen frivilligt överlåtit rätten. Upphovsmannen är 

fortfarande den person som ursprungligen är skapare till verket och den ideella rätten kvarstår 

således hos upphovsmannen. Efter upphovsmannens död kvarstår skyddstiden i 70 år, 

upphovsrätten övergår tillsammans med resterande egendom genom arv och testamente.
75

 Om 

upphovsmannen misstänker att de efterlevande inte kommer förfoga över verket på det sätt som 

han vill kan upphovsmannen lämna föreskrifter i sitt testamente som blir bindande för de 

efterlevande.
76

 

Om ett datorprogram uppkommer i ett anställningsförhållande och inget annat är avtalat så 

förvärvar arbetsgivaren både den ekonomiska och den ideella rätten.
77

 

4.4 Något om upphovsrättens relation till arbetsrätten 

En arbetstagare blir som huvudregel upphovsman till sitt verk som skapats i ett 

anställningsförhållande, om inte något annat är avtalat. Det kan röra sig om personer som arbetar 

                                                
72

 Bergström, Strömholm. Lärobok i upphovsrätt, s. 32. 
73

 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen - en kommentar, s. 99. 
74

 Bergström, Strömholm. Lärobok i upphovsrätt, s. 33. 
75

 Bergström, Strömholm, Lärobok i upphovsrätt, s. 34. 
76

 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen - en kommentar, s. 265. 
77

 Se avsnitt 4.4.2. 



23 

som kartritare, fotografer, arkitekter, biträdande jurister och många fler.
78

 Arbetstagarbegreppet 

inom upphovsrätten tolkas på samma sätt som begreppet inom arbetsrätten.
79

 Vi kommer därmed 

inte utreda just arbetstagarbegreppet ytterligare, utan hänvisar till avsnitt 2.2 i uppsatsen.  

URL saknar bestämmelser om vad effekterna blir när en arbetstagare skapat ett verk i 

anställningsförhållandet.
80

 Det finns alltså inte någon allmän regel i URL angående förhållandet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, däremot finns en mer specifik regel när det kommer till 

datorprogram som vi kommer diskutera vidare i avsnitt 4.4.2. I 3 kap. 27 § URL återfinns en 

regel som kan bli aktuell inom anställningsförhållandet som beskriver när upphovsrätten kan 

överlåtas: “Upphovsrätt må, med den begränsning som följer av vad i 3 § sägs, helt eller delvis 

överlåtas. Överlåtelse av exemplar innefattar icke överlåtelse av upphovsrätt. I fråga om beställd 

porträttbild äger upphovsmannen dock icke utöva sin rätt utan tillstånd av beställaren eller, efter 

dennes död, av hans efterlevande make och arvingar. Beträffande överlåtelse av upphovsrätt i 

vissa särskilda avseenden föreskrivs i 30--40 §§. Dessa bestämmelser tillämpas dock endast i den 

mån ej annat avtalats.” 

Ett vanligt exempel på när verk skapas i anställningsförhållandet är inom 

kommunikationsbranschen där verk skapas dagligen genom press, tv och radio. Arbetsgivaren 

kan i vissa fall hävda att ett verk som skapats av en arbetstagare ska övergå till företaget.
81

 Det 

kan därför anses vara underligt att förhållandet inte finns reglerat. En anledning till att området 

inte är reglerat kan bero på de motstridiga intressena som uppstår mellan URL och arbetsrätten 

samt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Att området är oreglerat kan även bero på att 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare varierar branscher emellan.
82

 Det har tillförts en 

rättsutredning angående en ny bestämmelse där arbetsgivarens rätt till arbetstagares verk 

regleras.
83

 Eftersom lagändring inte skett så får rättspraxis följas.
84

 Trots att området idag är 

oreglerat så föreligger det ett relativt avvägt förhållande mellan parterna på grund av att 

avtalsfrihet råder. Däremot kan det oreglerade området leda till problem eftersom 

rättsförhållandet blir statiskt eller kan leda till svåra förhandlingar med arbetstagarna.
85

 

4.4.1 Karnells tumregel 

När avtal saknas mellan parterna kan en allmän rättsprincip, den så kallade tumregeln bli 

tillämplig.
86

 Grundtanken är liknande arbetstagares rätt till uppfinningar, således att den som 

skapat alstret ska ha rätt till det om det inte föreligger ett tillräckligt starkt samband mellan 

anställningen och uppfinningens tillkomst.
87

 I bedömningen om i vilken omfattning rättigheten 

ska överlåtas görs en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.
88

 Regeln innebär att 

arbetsgivaren kan få förfoganderätt över ett upphovsrättsligt skyddat alster om alstret uppkommit 
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efter instruktioner från arbetsgivaren eller till följd av arbetstagarens tilldelade arbetsuppgifter. I 

bedömningen bör hänsyn tas till tidpunkten då alstret uppkom och den faktiska verksamhet som 

har bedrivits av arbetsgivaren. Tidpunkten är viktig eftersom tumregeln endast gäller i varaktiga 

och fasta anställningsförhållanden.
89

 Om arbetstagarens skapande faller utanför arbetsgivarens 

verksamhetsområde så tillfaller upphovsrätten arbetstagaren om inte annat är avtalat.
90

 

Anställningsförhållandet anses påvisa att arbetsgivaren övertar arbetstagarens upphovsrätt även 

om inte ett uttryckligt avtal föreligger. Arbetsgivaren innehar således rätten att utnyttja ett alster i 

den utsträckning som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedriva sin verksamhet. Det innebär 

även att arbetsgivaren har rätten att ändra verket för att det ska uppfylla ändamålet med att verket 

tillkom genom tjänsten.
91

 Rätten att utnyttja alstret skiljer sig beroende på vilken bransch 

arbetsgivaren befinner sig inom. I vissa verksamhetsområden är det mer relevant att utnyttja 

alstret för att kunna bedriva en normal verksamhet.
92

  

År 2010 uppkom ett förslag angående om tumregeln skulle lagstadgas.
93

 Ett syfte med 

förslaget är att tumregeln ska preciseras och lagfästas på det sätt som praxis och doktrin har 

utvecklat regeln.
94

 Tumregeln finns eftersom inte balansen inom det upphovsrättsliga området 

mellan arbetsgivare och arbetstagare ska rubbas.
95

 I förslaget har det diskuterats om en så kallad 

arbetsgivarregel ska införas. Regeln skulle innebära att den ekonomiska rätten övergår till 

arbetsgivaren i de fall ett verk har skapats i ett anställningsförhållande.
96

 I utredningen har det 

framförts å ena sidan att den upphovsrättsliga lagstiftningen bör utformas så den i praktiken 

uppfyller syftet. Å andra sidan skulle det innebära en inskränkning på den grundläggande 

principen inom upphovsrätten att den som skapat verket är upphovsman. Det bör därmed göras en 

avvägning mellan den enskildes och arbetsgivarens intressen.
97

  

Förslaget om regeln angående upphovsrättens övergång ska vara dispositiv. Det ska således 

vara möjligt för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala bort regeln med hjälp av exempelvis en 

annan tolkningsprincip.
98

 

4.4.2 Datorprogram 

Möjligheten att erhålla patentskydd för ett datorprogram uteslöts på 1970-talet eftersom ett 

datorprogram inte ansågs utgöra en teknisk lösning. En arbetsgivare kunde ändå erhålla rätten till 

verket genom upphovsrätt.
99

 Det har framkommit att ett datorprogram kan innehålla någon del 

som kan utgöra en teknisk lösning som således kan bli föremål för patentskydd. Det kan alltså bli 

fråga om ett dubbelt skydd för datorprogrammet.
100

 Huvudregeln i ett anställningsförhållande är 

att den ideella rätten och den ekonomiska rätten kvarstår hos den som skapat verket om inget 
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annat är avtalat. Det enda undantaget från huvudregeln som finns lagstadgat i Sverige idag är 3 

kap. 40 a § URL. Det krävs att det är fråga om ett datorprogram som är skapat av en arbetstagare 

som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren. Det betyder att 

datorprogram som uppkommit utanför anställningsförhållandet inte omfattas av regeln.
101

 

Datorprogram som inte uppkommit som en naturlig följd av arbetsuppgifterna omfattas inte 

heller av regeln.
102

 Det finns ingen betydande rättspraxis angående frågan om upphovsrätten vid 

skapande av datorprogram i anställningsförhållandet.
103

 

Enligt 3 kap. 40 a § URL tillkommer upphovsrätten primärt upphovsmannen.
104

 Regeln 

anses viktig på grund av det ekonomiska värdet samt att det är av företagets intresse att deras 

datorprogram är skyddade. Ett datorprogram tar lång tid att skapa vilket kan leda till att flera 

medarbetare är involverade och det finns därmed ingen enskild personlig anknytning till 

skapandet. Arbetsgivaren har rätt att fritt disponera över verket och den ideella rätten övergår 

även till arbetsgivaren. Direktivet
105

 angående reglering av upphovsrätt för datorprogram reglerar 

enbart den ekonomiska rätten, EU-länderna får således själva besluta om reglering angående den 

ideella rätten. Enligt 1 kap. 3 § 3 st. URL krävs det särskilt lagstöd för att den ideella rätten ska 

kunna övergå.
106

 I svensk rätt föreligger det lagstöd för att den ideella rätten ska övergå i fråga 

om datorprogram som tillkommit inom ett anställningsförhållande, vilket återfinns i 3 kap. 40 a 

URL.
107

 

Upphovsrättskydd och patentskydd kan uppstå samtidigt när det är fråga om datorrelaterade 

uppfinningar.
108

 Det har utfärdats tusentals patent på datorrelaterade uppfinningar inom Europa, 

vilket tyder på att frågan är relevant.
109

 Det är av ekonomiska skäl som en datorrelaterad 

uppfinning kan bli patenterbar.
110

 Det kombinerade förhållandet mellan upphovsrätten och 

patenträtten kan bli komplicerat, speciellt när det gäller ersättningsfrågan som skiljer sig inom 

områdena, se vidare avsnitt 5.4. 

Det föreligger en utredning där regleringen angående datorprogram diskuteras.
111

 Det 

framgår av utredningen att den nya regleringen skulle innebära att den ideella rätten kvarstår hos 

upphovsmannen, till skillnad från dagens reglering där både den ideella rätten och den 

ekonomiska rätten övergår automatiskt till rättighetsinnehavaren.
112

  

4.4.2.1 Lärarundantaget och datorprogram 

Om en lärare skapar ett datorprogram ska skapandet enligt 40 a § URL tillfalla arbetsgivaren. I 

och med att paragrafen inte ställer upp något undantag för någon arbetstagargrupp så kan det 

                                                
101

 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 263. 
102

 Prop. 1992/93:48, s. 119. 
103

 SOU 2010:24, s. 148. 
104

 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 262. 
105

 2009/24/EG. 
106

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 131. 
107

 Prop. 1992/93:48, s. 263. 
108

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 80. 
109

 Rosén, Immaterialrätten i omvandling - uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd, SvJT, s. 

557. 
110

 Rosén, Immaterialrätten i omvandling - uppgift, anseende och investering som underlag för rättsskydd, SvJT, s. 

558. 
111

 SOU 2010:24. 
112

 SOU 2010:24, s. 18. 



26 

antas att även lärare omfattas av regeln.
113

 Om datorprogrammet innehåller en teknisk lösning 

som är föremål för patent så ska uppfinningen, enligt lärarundantaget i LAU, kvarstå hos läraren. 

Situationen kan därmed bli komplicerad eftersom lärarundantaget och 40 a § URL strider mot 

varandra. 
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DEL III  
 

5. Ersättning 

5.1 Ersättning patenträtt 

Bestämmelsen om ersättning för arbetstagares uppfinningar i anställningsförhållandet finns 

reglerat i 6 § LAU och är tvingande för den som omfattas av lagen.
114

 Av bestämmelsens första 

stycke framgår det att arbetsgivaren måste inträda som rättighetsinnehavare. Arbetstagarens 

ersättningsrätt kan utgå även om arbetsgivaren inte utnyttjar uppfinningen, det krävs inte heller 

att uppfinningen är registrerad. I första stycket framgår det även att ersättningen ska vara skälig, 

begreppet definieras vidare i andra stycket. I 6 § 2 st. LAU beskrivs tre faktorer som domstolen 

bör ta hänsyn till vid en bedömning i det enskilda fallet: “Vid ersättningens bestämmande skall 

särskild hänsyn tagas till uppfinningens värde och omfattningen av den rätt till uppfinningen som 

arbetsgivaren övertagit även som till den betydelse anställningen må hava haft för tillkomsten av 

uppfinningen. Föreligger sådant fall som sägs i 3 § första stycket skall, utöver skälig gottgörelse 

för de kostnader arbetstagaren kan hava fått vidkännas för uppfinningen, ersättning utgå allenast 

i den mån värdet av den rätt till uppfinningen som arbetsgivaren övertagit överstiger vad som 

med hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligen kunnat förutsättas”. 

Ersättningen har till syfte att stimulera nyskapande vilket är viktigt för samhällsnyttan. Det 

föreligger en bristande jämnvikt i förhållandet mellan en arbetstagares situation och 

arbetsgivarens situation. En skälig ersättning för uppfinningen ska verka utjämnande. En 

arbetsgivare kan få stor ekonomisk vinning genom att förvärva en arbetstagares uppfinning och 

arbetstagaren ska därför belönas för sin prestation.
115

 Vi har inte funnit någon information i 

förarbeten eller praxis om hur ersättningen ska beräknas, och därmed fyller utlåtanden från 

SNAU en viktig funktion. Det finns ett begränsat antal utlåtanden från SNAU, efter 2010 kan vi 

räkna till att SNAU har avgett fyra utlåtanden. Nämndens utlåtanden sedan 1989 handlar 

huvudsakligen om att avgöra skälig ersättning.
116

 För mer än 60 år sedan tillkom 6 § LAU, men 

bestämmelsen är fortfarande öppen för fri tolkning och tillämpning på grund av svårigheten att 

fastställa begreppet skälig. För att bedöma om ersättningen är skälig så tas det hänsyn till flera 

faktorer som skiljer sig från fall till fall.
117

  

5.1.1 SNAU:s bedömningsfaktorer 

Den första faktorn berör uppfinningens värde som ska avgöras. I ärende 1/2005 beskrivs vilka 

faktorer som behöver vägas in vid bedömningen av uppfinningens värde. Först ska det avgöras 

vilket värde som uppfinningen hade vid den tidpunkt den förvärvades. Uppfinningens värde 

påverkas av det pris som arbetsgivaren skulle vara villig att betala för uppfinningen om den 

tillhörde någon annan än arbetstagaren. Ersättningen påverkas även av arbetsgivarens och andra 

relevanta aktörers intresse för uppfinningen. Värdet bestäms även utifrån marknadsvärdet, det vill 
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säga det värde som uppfinningen skulle haft om den skulle säljas på en öppen marknad. I sista 

hand ska framtida kommersiella värdet vägas in samt marknadens framtida expansion. 
118

 Vid en 

samlad bedömning av omständigheterna ansåg SNAU att ersättningen i ärendet borde bestämmas 

till 1,8 miljoner kronor. 

Den andra faktorn berör anställningens betydelse, således vilken betydelse anställningen 

haft för uppfinningens tillkomst. Hänsyn bör tas till vilka arbetsuppgifter samt vilken typ av 

anställning arbetstagaren hade vid tidpunkten. Ersättningens storlek påverkas av anställningens 

samband med tillkomsten.
119

 Om inte arbetstagarens lön anses vara tillräcklig som ersättning ska 

ytterligare ersättning utgå, vilket således betyder att lönen kan påverka ersättningssumman.
120

 I 

ärende 2/1996 gjorde SNAU ett utlåtande angående frågan om anställningen haft betydelse för 

uppfinningens tillkomst. SNAU framförde att uppfinningen hade ett klart samband med 

arbetsgivarens verksamhetsområde, därför ansågs uppfinningens tillkomst även ha samband med 

anställningen. Å ena sidan påpekade SNAU att uppfinningen hade tillkommit utöver 

arbetstagarnas uppdrag och att arbetstagarna på eget initiativ kommit fram till en ny teknisk 

lösning. Å andra sidan konstaterade nämnden att uppfinningen inte skulle tillkommit om inte 

arbetstagarna blivit tilldelade de uppgifter som uppdraget innebar. Efter en samlad bedömning 

kom nämnden fram till att uppfinningen hade samband med anställningen. Uppfinnarna erhöll en 

ersättning på 300 000 kronor var.  

Den tredje faktorn berör omfattningen av arbetsgivarens förvärv. Det innebär att 

ersättningens storlek påverkas av hur stor andel av uppfinningen som arbetsgivaren förvärvat.
121

  

Det kan även föreligga andra beräkningsfaktorer som bör beaktas utöver det som lagen tar 

upp. Faktorerna varierar från fall till fall och kan exempelvis påverkas av om en arbetstagare 

förstör uppfinningens nyhetskrav. Ersättningen kan i den nämnda situationen minskas eller 

bortfalla helt.
122

 

I uppfinnaravtalet regleras en schablonersättning som arbetstagaren ska erhålla. Om 

uppfinningen anmälts tidigare än 1 december 2015 så ska ersättning utgå i enlighet med 

uppfinnaravtalet från 1995. Uppfinningens ersättning bör ligga på ett belopp mellan 1700 - 2550 

kronor. Om uppfinningen sedan leder till patent bör ersättningen ligga på ett belopp mellan 2800 

- 22500 kronor.
123

 Om uppfinningen anmäls efter 1 december 2015 så ska ersättningen utgå i 

enlighet med det nya uppfinnaravtalet. I det nya uppfinnaravtalet är schablonersättningen knuten 

till prisbasbeloppet. Ersättningen för en uppfinning bör enligt det nya avtalet uppgå till ett halvt 

prisbasbelopp eller ett högre belopp som är beslutat på företagsnivå. Har uppfinningen ett 

betydande värde för företaget ska ersättning uppgå till ett prisbasbelopp. Om 

schablonersättningen understiger vad som anses vara skäligt i enlighet med 6 § LAU är 

arbetsgivaren skyldig att utbetala det belopp som understiger vad som anses utgöra skälig 

ersättning i det aktuella fallet.
124

 Karin Lundin som är förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer 

menar att uppfinnaravtalet enbart är till arbetsgivarens fördel och att det har förekommit flertalet 
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tvister angående just ersättningsfrågan. Lundin menar att arbetsgivarna generellt inte betalar ut 

mer än den avtalsreglerade schablonersättningen vilket leder till att arbetstagarna måste söka sig 

till uppfinnarnämnden eller SNAU för att erhålla en högre ersättning.
125

 

5.2 Ersättning forskningsuppfinningar 

Det föreligger ett undantag i enlighet med 6 § 2 st. LAU som beskriver att 

forskningsuppfinningar inte faller under samma bedömning som övriga uppfinningar. Vid 

forskningsuppfinningar är arbetstagaren berättigad kompensation för uppfinningen om 

prestationen överstiger vad han borde åstadkommit i sin tjänst.
126

 I ärende 1/1996 ville fem 

forskare erhålla en högre procentsats av den royalty som arbetsgivaren ville avtala om. Ett 

utlåtande från SNAU begärdes av arbetsgivaren för att avgöra om ersättningen till arbetstagarna 

var skälig. SNAU hade i första hand till uppgift att utreda arbetsgivarens rätt att inträda som 

rättighetsinnehavare för att sedan avgöra ersättningens storlek. Att uppfinningen tillkommit 

genom ett samarbete mellan flera uppfinnare skulle inte påverka storleken av royaltyn. 

Uppfinnarnas löner ansågs påverka ersättningen eftersom lönerna ansågs vara låga till skillnad 

från andra arbetstagare med samma uppgifter och erfarenheter. Vid en samlad bedömning av 

flera omständigheter kom nämnden ändå fram till att arbetsgivarens angivna royalty på 25 

procent inte understeg skälig royalty. 

5.3 Ersättning upphovsrätt 

Det står klart att det finns tvingande regler angående ersättning för arbetstagares uppfinningar, se 

6 § LAU, en sådan reglering saknas för tillfället inom upphovsrätten. En utredning talar däremot 

för att ersättningsfrågan inom upphovsrätten, i framtiden, kan bli lagreglerad.
127

 Det diskuteras 

angående om en dispositiv lagregel ska införas som gör upphovsmannen berättigad till en skälig 

ersättning när förfoganderätten överlåts till arbetsgivaren. Genom utredningen har det även 

formulerats ett förslag om att införa en tvingande lagregel som berör royaltyersättning. Tanken är 

att upphovsmannen ska erhålla ersättning i form av en årlig avräkning.
128

  

Det ligger i immaterialrättens natur att ersättning ska utgå när ensamrätt överlåts.
129

 

Ersättningsnivån regleras främst genom avtal och huvudregeln är att avtal krävs för att 

arbetstagaren ska kunna hävda sin rätt. Arbetstagaren har bevisbördan i de fall han vill hävda sin 

rätt. För att upphovsrätten ska övergå från arbetstagaren till arbetsgivaren krävs det att det 

uttryckligen ska framgå av avtalet, det kallas för specialitetsgrundsatsen. Specialitetsgrundsatsen 

innebär att en tolkning av ett oklart avtal ska utföras till upphovsmannens fördel.
130

 Den innebär 

även ett avsteg från de traditionella avtalsrättsliga tolkningsreglerna, eftersom den inte tar hänsyn 

till den gemensamma partsviljan i avtalet. Tanken bakom regeln är att skydda upphovsmannen 

från oskäliga avtal.
131

 Det vanligaste är att kompensationen är medräknad i arbetstagarens lön. 
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Inom vissa branscher tillämpas schablonbeloppen som finns i uppfinnaravtalats 

rekommendationer
132

 

Ersättningsfrågan har behandlats av utbildnings- och kulturdepartementet. I de fall avtal 

inte föreligger så kan ersättningen bestämmas när arbetsgivaren övertar rätten till det 

upphovsrättsskyddade alstret. Enligt praxis behöver således inte ersättningsfrågan bestämmas vid 

anställningstillfället. Det kan vara svårt som arbetstagare att i efterhand begära ersättning utöver 

det som är överenskommet.    

5.4 Ersättning datorprogram 

Ersättningsfrågan kan bli tämligen komplicerad när det är fråga om överlappande 

skyddsområden, exempelvis vid skapandet av datorprogram. En fråga som kan bli aktuell är om 

arbetstagaren är berättigad ersättning enligt 6 § LAU om arbetsgivaren väljer att använda 

datorprogrammet i sin verksamhet enligt 40 a § URL och därmed avstår från sina rättigheter i 

enlighet med LAU. Om arbetsgivaren väljer att avstå från sina patenträttigheter så kan det skiljas 

mellan två olika situationer. Den första situationen är om arbetstagaren själv väljer att utnyttja 

patenträtten. Arbetstagaren har i den situationen möjlighet att aktivt välja om han vill sälja sin 

uppfinning vidare till någon annan, vilket kan ge arbetstagaren egen ekonomisk vinning. Denna 

situation leder inte till någon rätt för arbetstagaren att åberopa ersättning i enlighet med 6 § LAU. 

Den andra situationen är när arbetstagaren inte tar sina patenträttsliga skyddsmöjligheter i 

anspråk. I den situationen har uppfinnaren möjlighet till ersättning i enlighet med 6 § LAU. 

Ersättningsmöjligheten kvarstår även om arbetsgivaren väljer att avstå från sina rättigheter till en 

datorrelaterad uppfinning.
133

 Det är viktigt att arbetstagaren tar hänsyn till lojalitetsplikten 

gentemot sin arbetsgivare men ersättning kan ändå utgå trots ett avsteg från lojalitetsplikten.
134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 160. 
133

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 190. 
134

 Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, s. 191. 



31 

DEL IV  

6. Rättspraxis 

6.1 Rättspraxis kopplat till arbetstagarbegreppet 

AD 1990 nr 116 handlar om Peter Dahlin som arbetade som parkeringsvakt. Han hade även 

arbetsuppgifter av utredande karaktär vid sidan om vaktarbetet. Fallet berörde frågan om en 

person som utfört arbete åt ett företag ansågs vara uppdragstagare eller arbetstagare. I domskälet 

konstaterade domstolen att det borde göras en helhetsbedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Vad parterna hade avtalat var inte avgörande utan omständigheter som den sakliga 

innebörden i avtalet samt de faktiska förhållandena borde istället tas i beaktning.  AD 

konstaterade att det var utom tvivel att Dahlin ansågs vara en arbetstagare. Dahlin var anställd på 

heltid och utförde arbetsuppgifter på order från arbetsgivaren och han erhöll även en avtalad fast 

ersättning. Enligt AD:s mening tydde nämnda omständigheter på att Dahlin ansågs vara en 

arbetstagare.   

AD 1995 nr 26 handlar om B.J. som var anställd på ett arkitektkontor och hade som 

arbetsuppgift att utföra allmänt kontorsarbete. B.J. ingick ett avtal med arbetsgivaren om att 

fortsätta arbeta för arbetsgivaren men i egenskap som uppdragstagare för egen firma. B.J. startade 

en egen firma och behöll samma arbetsuppgifter men fakturerade istället sina arbetstimmar och 

erhöll på så sätt ersättning. AD gjorde bedömningen att B.J. trots avtal ansågs vara arbetstagare. 

B.J. hade samma arbetsuppgifter som tidigare och använde sig av kontorets material i sitt 

utförande. B.J:s anställning var på heltid och den skiljde sig inte heller väsentligt från övriga 

anställda på arkitektkontoret. Utifrån nämnda omständigheter gjorde således domstolen en 

samlad bedömning.  

6.2 Rättspraxis kopplat till patenträtten 

6.2.1 Patenterbar uppfinning 

AD 1982 nr 21 handlar om en tvist som uppstått mellan Gravander och Televerket angående 

ersättningsnivån. Gravander ansökte om patent på den uppfunna polvändaren. Efter invändningar 

meddelades patent fyra och ett halvt år senare. Domstolen framförde att i en ersättningstvist 

måste en mer översiktlig bedömning genomföras angående om uppfinningen är patenterbar. 

Patentansökningstiden kan vara lång och komplicerad. Domstolen framförde att ersättningen 

skulle utgå till arbetstagaren trots att patentet inte gått igenom på grund av den långa 

patentansökningstiden. Domstolen ansåg att det inte gick kräva att patentansökan skulle vara 

genomförd. Det förelåg heller inget krav på att uppfinningen skulle användas av arbetsgivaren för 

att ersättning skulle utgå. 

AD 1983 nr 96 handlar om en arbetstagare som skapat en förpackningskonstruktion. 

Arbetstagaren var upphovsman till konstruktionen och en patentansökan hade även inlämnats. 

Patentbyrån som arbetsgivaren anlitat, föreslog att en ansökan om patent inte skulle genomföras 
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eftersom det förelåg ett nyhetshinder. Domstolen ansåg att patentbyråns uttalande talade för att 

förpackningskonstruktionen inte var patenterbar.  

6.2.2 Fastställa uppfinnaren 

Mål nr T 14369-07 handlar om en tvist som uppstod angående om en arbetstagare (Brian) var 

ensam uppfinnare till en teknisk lösning på sin arbetsplats eller inte. Det var även fråga om han 

därmed var berättigad ersättning enligt 6 § LAU. I patentansökan från arbetsgivaren angavs två 

personer som uppfinnare, den ena personen som angavs var VD:n i bolaget. Det visade sig senare 

att VD:n inte hade något med uppfinningens tillkomst att göra. Arbetsgivaren påstod att Brian 

som hävdat sin rätt inte var uppfinnare. Arbetsgivaren påstod att Brian hade kommit över 

ritningar från en tidigare anställd som redan var förvärvade av arbetsgivaren. Det stod klart att det 

förelåg ett problem i företagets pelletsförråd innan Brian blev anställd. Det förelåg 

omständigheter som talade för att Brian ensamt hade kommit till insikt om hur problemet skulle 

lösas. Även andra personer på arbetsplatsen hade berättat att Brian hade en lösning på problemet. 

Det hade framgått att det var Brian som hade varit ansvarig för idén. Av de anförda 

omständigheterna ansåg TR att det var styrkt att det var Brian som var den rätte uppfinnaren till 

det angivna patentet och ersättning skulle därmed utgå.  

6.2.3 Ersättning för uppfinningar 

I slutet av 1970-talet uppfann fyra ingenjörer en hänvisningsdator som de sökte patent för.  Det 

fyra ingenjörerna arbetade på Televerket vid uppfinningens tillkomst. Thorulf Arwidsson har 

sammanfattat den 30 år långa tvisten mot televerket, TeliaSonera AB och Justitiekanslern i en 

vitbok angående om att uppfinnarna ska erhålla ersättning för sin uppfinning.
135

 I enlighet med 

LAU förvärvade Televerket uppfinningen och erhöll således genom försäljningar över 300 

miljoner kronor i vinst. Uppfinnarna blev vid ett tillfälle erbjudna 216 000 kronor av Televerket 

för nyttjandet av uppfinningen men uppfinnarna ansåg sig berättigade till mer och vände sig 

därmed till SNAU för rekommendation angående skälig ersättning.
136

 SNAU tar vid sitt utlåtande 

hänsyn till de faktorer som beskrivs i avsnitt 5.1.1. SNAU beaktar således uppfinningens värde, 

vilken betydelse anställningen haft för uppfinningens tillkomst, omfattningen av arbetsgivarens 

förvärv samt andra beräkningsfaktorer som kan vara av betydelse i bedömningen. 

Enligt LAU skulle arbetstagarna vara berättigade skälig ersättning, fallet ansågs unikt 

eftersom domstolen hade att bedöma vad skälig ersättning var samt om den överhuvudtaget 

skulle utgå. Televerket valde att inte följa SNAU:s utlåtanden vilket de har fått stark kritik för. 

När vitboken skrevs hade SNAU prövat ärendet vid tre tillfällen, vilket är ovanligt i jämförelse 

med andra ärenden. Vid SNAU:s första utlåtande 1986 ansågs skälig ersättning utgöra 3 miljoner 

kronor till uppfinnarna men beloppet betalades inte ut av Televerket.
137

 Utlåtandet från 2009 

klargjorde att uppfinnarna var berättigade till ersättning trots invändningar från Televerket.
138

 När 

texten författades inväntades ett avgörande från SNAU som nu har publicerats.
139

 Av utlåtandet 
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framgår det att ersättningen bör utgå med 6 miljoner kronor till de två kvarlevande samt de två 

dödsboen som uppstått.  

SNAU framförde att ersättning ska utgå när arbetsgivaren helt eller delvis inträder som 

rättsinnehavare. Ersättningen storlek bestäms utifrån vad som anses som skälig ersättning. Skälig 

ersättning bedöms utifrån uppfinningens värde, anställningens betydelse för uppfinningens 

uppkomst samt om arbetsgivaren helt eller delvis inträtt som rättsinnehavare. 

6.2.4 Ersättning för forskningsuppfinning 

Mål T 14043-00 handlar om en uppfinnare (Erik) som var teknisk chef hos All Set Marine 

Lashing. Han påstod sig vara uppfinnare till en typ av vridlås för containrar, han menade att han 

därmed var berättigad ersättning enligt LAU. Det visade sig senare att han inte var ensam 

uppfinnare, utan delade uppfinningen med två andra anställda på arbetsplatsen. TR ansåg att 

mannens lön inte var tillräcklig som ersättning på grund av att uppfinningen var värd mer än vad 

det kunde förutses vid uppfinningens tillkomst. Det var ostridigt i fallet att det var fråga om en 

forskningsuppfinning. TR framförde att Eriks lön på 22 000 kronor understeg den väsentliga 

medellönen för en civilingenjör. Eftersom uppfinningen senare var värd mer än vad det kunde 

förutses från början så var Erik berättigad särskild ersättning för sin prestation utöver lönen. TR 

kunde inte använda sig av de “vanliga” beräkningsmodellerna för ersättningens storlek eftersom 

de i fallet var för komplicerade att tillämpa. TR såg till företagets vinstökning som berodde på 

uppfinningen och vilken del av vinsten som skäligen borde tillfalla Erik. Det visade sig att Erik 

inte hade bidragit med de väsentligaste delarna av låset. På grund av ovan nämnda 

omständigheter erhöll han därför en ersättning på 300 000 kronor trots att de hade yrkat på 4,2 

miljoner kronor.   

6.2.5 Avgöranden från Industrins uppfinnarnämnd 

Besluten från Industrins uppfinnarnämnd är sekretessbelagda så vi kommer använda oss av två 

beslut som är refererade i litteratur. Det första beslutet är meddelat i december 2002 och handlar 

om en anställd uppfinnare på ett industriföretag som i början av 1990-talet anmälde en 

uppfinning till sin arbetsgivare. År 1998 söktes det patent på uppfinningen men arbetsgivaren 

hade redan 1992 börjat nyttja den. Vid tidpunkten patentet söktes erhöll arbetstagaren en 

schablonersättning som uppgick till 3100 kronor, när patentet sedan beviljades år 2002 så erhöll 

arbetstagaren ytterligare 9200 kronor. Arbetstagaren var inte nöjd med denna ersättning utan 

yrkade istället på att 5 miljoner kronor var skälig ersättning för uppfinningen. Uppfinnaren var 

medlem i PTK-förbundet och var bunden till uppfinnaravtalet, han sökte sig därmed till 

Industrins uppfinnarnämnd för att få sina rättigheter prövade. I beslutet tog skiljenämnden hänsyn 

till den vinst som arbetsgivaren hade erhållit till följd av uppfinningen, den sammanlagda vinsten 

var ungefär 800 miljoner kronor vid tidpunkten för skiljebeslutet. Arbetsgivaren yrkade på att 

uppfinningen inte hade meddelats korrekt av arbetstagaren men denna omständighet menade 

skiljenämnden saknade betydelse för ersättningsfrågan. Hänsyn bör istället tas till när 

arbetsgivaren övertog hela eller delar av rätten till uppfinningen. Skiljenämnden bedömde 

därmed att arbetstagarens yrkade ersättning på 5 miljoner kronor ansågs skälig.
140
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Det andra beslutet är meddelat i januari 2005 och handlar om en kollektivavtalsbunden 

arbetstagare som tillsammans med två andra, ej kollektivavtalsanslutna, hade skapat en 

uppfinning. Skiljenämnden kom fram till att de tre uppfinnarna hade lika stor andel av patentet, 

ersättningen hade därmed blivit betydligt högre för arbetstagaren om han hade varit ensam 

uppfinnare till patentet. Det fanns bevisning på att företagets omsättning hade ökat till följd av 

tillkomsten av uppfinningen, ersättningen bedömdes därmed till 1,9 miljoner kronor.
141

 

6.3 Rättspraxis kopplat till upphovsrätten 

6.3.1 Den ideella rätten 

NJA 1996 s. 354 handlar om Torgny som är upphovsman till en tonsatt dikt. Han hade yrkat 

ersättning från Sveriges television AB (SVT) på grund av att SVT framfört dikten i tv utan att 

namnge Torgny. Domstolen hänvisade till SOU 1956:25 som beskriver att upphovsmannen inte i 

alla fall enligt god sed behöver namnges. Vid tveksamheter angående om det föreligger en 

skyldighet att namnge upphovsmannen så framförde domstolen att namnangivelse bör ske. SVT 

ansåg underlåtenheten att namnge upphovsmannen var i enlighet med god sed. En omständighet 

som talade för att SVT handlat av oaktsamhet var att det förelåg ett avtal mellan Svenska 

tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och SVT där de kommit överens om att ange 

upphovsmannen om det inte är uppenbart olämpligt eller omöjligt. En annan omständighet var att 

SVT hade möjlighet att i god tid före sändningen planera hur upphovsmannen skulle namnges. 

HD ansåg i likhet med tidigare instanser att SVT agerat oaktsamt och brutit mot god sed.  

6.3.2 Karnells tumregel 

6.3.2.1 RH 2009:7 

RH 2009:7 handlar om en praktikant som var förmedlad via arbetsförmedlingen till en 

tidningsredaktion i Göteborg. Praktikanten hade skrivit en tidningsartikel och bifogat en bild 

tagen av honom som i första hand publicerades av stadsdelsförvaltningen (SDF) Majorna som är 

en del av SDF i Göteborgs kommun. Tvist uppstod när Göteborgs kommun lät SDF centrum 

publicera nyhetsartikeln. I fallet var det ostridigt att praktikanten inte haft en “vanlig” anställning 

utan SDF Majorna var hans praktikplats. Domstolen framförde däremot att praktikplatsen var 

jämförbar med ett anställningsförhållande. TR ansåg att den ansvarsfördelning, ömsesidighet 

samt lojalitetsplikt som praktikanten haft var kännetecken för att ett anställningsförhållande hade 

förelegat. Det hade även funnits ett dokument där begreppet arbetsplats använts i syfte att 

beskriva praktikantens förpliktelser gentemot praktikplatsen, TR menade att inte arbetsplatsen 

kunde förstås som något annat än SDF Majorna. TR ansåg att SDF Majorna i det aktuella fallet 

var praktikantens arbetsplats och att det förelåg ett förhållande likt ett anställningsförhållande 

mellan parterna.  

Nästa fråga var om tidningsartikeln och bilden hade ett tillräckligt samband med 

arbetsgivarens verksamhetsområde. Domstolen hänvisade till tumregeln som vi kommer beskriva 

mer ingående nedan i målet AD 2002 nr 87. TR i RH 2009:7 resonerade kring vad som ansågs 
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utgöra SDF Majornas normala verksamhet. TR framförde att det förelåg ett uppenbart samarbete 

mellan SDF Majorna och SDF centrum angående ungdomsprojektet Rondellen som praktikanten 

skrivit om. TR menade att den omständigheten inte talade för att tidningsartikeln föll inom SDF 

Majornas normala verksamhetsområde och det fastslogs att artikeln inte ingick i den normala 

verksamheten och därmed kunde nyttjas av SDF centrum. Göteborg kommun hade bevisbördan 

men lyckades inte styrka att praktikanten hade överlåtit rätten till artikeln samt bilden. 

6.3.2.2 AD 2002 nr 87 

AD 2002 nr 87 är det första fallet som blivit prejudicerande angående övergången av en 

arbetstagares närstående rättigheter till en arbetsgivare. Fallet berörde frågan om musiker inom 

marinens musikkår hade överlåtit sina närstående rättigheter enligt 45 § URL till arbetsgivaren 

genom anställningsavtalet. Fallet handlar om rättigheterna till spridning, offentliggörande och 

upptagning av ett uppträdande som framförts av anställda musiker vid marinens musikkårs. 

Arbetsgivaren sålde och gav bort en videoinspelning från uppträdandet i marknadsföringssyfte.  

Arbetstagarna erhöll inte någon ersättning för videoinspelningen och anställningsavtalet innehöll 

ingen reglering om övergången av de närstående rättigheterna. Försvarsmakten som var 

arbetsgivare i det aktuella fallet hävdade att övergången av de närstående rättigheterna var 

reglerade genom anställningsavtalet medan motparten hävdade att övergången inte fanns reglerad 

i avtalet. Domstolen framförde att: “inom arbetsrätten brukar som allmän regel anges att 

frukterna av arbetstagarens arbete tillkommer arbetsgivaren. Ett exempel är att produkter som 

en arbetstagare tillverkar normalt tillfallet arbetsgivaren. Grundregeln är emellertid den 

motsatta ifråga om sådana verk av intellektuellt skapande som är föremål för immaterialrätt. 

Beträffande sådana verk gäller alltså i princip att rättigheten till verket tillkommer 

arbetstagaren. De anförda gäller även den i detta mål aktuella företeelse som brukar benämnas 

upphovsrättens närstående rättigheter”.
142

  

På grund av avsaknad av reglering i avtalet angående övergången av de närstående 

rättigheterna samt avsaknad av relevant praxis på området använde domstolen den så kallade 

tumregeln. Domstolen framförde att vid oklarheter om vem som är upphovsrättinnehavare ska 

hänsyn tas till om alstret hade ett samband till arbetsgivarens verksamhetsområde. Arbetsgivaren 

ska ha rätt att utnyttja verk som behövs för att kunna bedriva en normal verksamhet. Bevisbördan 

ligger på arbetsgivaren eftersom huvudregeln är att arbetstagaren är rättighetsinnehavare. 

Domstolen ansåg att arbetsgivaren inte hade visat att de närstående rättigheterna övergått till 

arbetsgivaren. 

6.3.3 Ersättning som ingår i arbetstagarens lön  

AD 2002 nr 87 behandlade även ersättningsfrågan. Arbetstagarnas månadslön inkluderade enligt 

arbetsgivaren ersättning för 10 timmar årlig inspelning för radio och TV samt för medverkan vid 

inspelning av två skivor per år. Avtalet sades upp 1998 men ersättningen hade fortsatt utgå till 

arbetstagarna. Domstolen anförde dock att ersättningen inte var en kompensation för överlåtelsen 

av rättigheterna. Fallet belyser att det är av betydelse att avgöra om ersättningen ingår i lönen 

eller om den faller utanför. Om ersättningen anses ingå i lönen kan det vara en indikation på att 

en överlåtelse är avtalad.  
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AD 1983 nr 96 handlar om en arbetstagare som var anställd främst för att konstruera 

förpackningar i wellpapp och enligt arbetsgivaren även med försäljning och lagerarbete.
143

 

Förpackningskonstruktionen utgjorde inte en patenterbar uppfinning. Arbetstagaren erhöll 

månadslön för sin anställning. AD menade att arbetstagaren inte kunnat påvisa att det förelåg 

någon överenskommelse med arbetsgivaren och ersättning skulle därmed inte utgå utöver den 

avtalade lönen. Den avtalade lönen ansågs utgöra en tillräcklig ersättning för att gottgöra för de 

prestationer arbetstagaren skulle utföra i konstruktionsarbetet.  
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7. Analys  

7.1 Det oreglerade arbetstagarbegreppet  

Arbetsgivarbegreppet är som framgått av avsnitt 2.1 reglerat i lag vilket inte arbetstagarbegreppet 

är. Uppsatsens huvudsyfte är att utreda arbetstagares rätt till uppfinningar och verk i 

anställningsförhållandet utifrån ett arbetstagarperspektiv. Det bör således i första hand utredas om 

det föreligger ett anställningsförhållande mellan parterna för att sedan kunna avgöra vem som 

besitter rättigheterna till en uppfinning eller det verk som skapats i tjänsten. När 

arbetstagarbegreppet inte är förutsebart kompliceras frågan om vem som besitter rättigheterna 

ytterligare. Arbetstagarbegreppet har föranlett flertalet tvister på grund av det tolkningsutrymme 

som föreligger.
144

 Begreppets innebörd får därmed sökas i praxis. 

I RH 2009:7 fastställdes att en praktikant kan anses vara jämställd med en arbetstagare även 

om praktikanten inte blivit benämnd som arbetstagare i anställningsavtalet. Tidigare utgick 

domstolen från ett avtalsrättsligt präglat synsätt i sin bedömning, men har senare övergått till att 

se till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. RH 2009:7 visar att det tidigare 

avtalsrättsligt präglade synsättet inte längre används i samma utsträckning.  

Det föreligger även andra situationer där domstolen valt att bortse från att parterna aktivt 

avtalat om att det ska föreligga ett visst anställningsförhållande. AD 1995 nr 26 handlar om ett 

anställningsförhållande där parterna hade avtalat om en uppdragssituation. Trots avtalet menade 

domstolen att de faktiska omständigheterna talade för att den som hade utfört arbete skulle vara 

jämställd med en arbetstagare. Vi kan härmed konstatera att det inte alltid går att avtala bort ett 

anställningsförhållande utan att det är de faktiska omständigheterna som avgör relationen.  

NJA 1949 s. 768 ligger till grund för hur domstolen ska bedöma arbetstagarbegreppet. 

Fallet har verkat prejudicerande i flera efterkommande fall. Hur bedömningen ska gå till anser vi 

vara utrett men i och med att omständigheterna i det enskilda fallet skiljer sig så kan det vara 

svårt att förutsäga utfallet. Vi anser att det är relevant att söka vägledning i praxis eftersom att det 

är svårt att formulera arbetstagarbegreppet i lag. Däremot anser vi inte att rättsläget är helt klart. 

Utifrån de rättsfall vi tagit upp är det inte ovanligt att den som utför arbete åt annan omfattas av 

arbetstagarbegreppet och därmed har skyldigheter gentemot sin arbetsgivare som denne inte var 

medveten om när avtalet ingicks. Vi menar att det är oturligt för de personer som tror sig falla 

utanför arbetstagarbegreppet och sedan blir belastade med skyldigheter vid en eventuell tvist som 

de inte trodde sig ha. 

7.2 Patent  

7.2.1. Patenterbar uppfinning 

Det kan konstateras att en ansökan om patent är en relativt komplicerad och tidskrävande 

process.
145

 Om en arbetsgivare, som rättighetsinnehavare, ansöker om patent kan den 

tidskrävande processen även påverka arbetstagaren, speciellt när arbetstagaren vill erhålla 
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ersättning för sin uppfinning. Vid tvister om ersättningsnivån är det vanligt förekommande att 

invändningar från arbetsgivaren sker angående om uppfinningen är patenterbar eller inte. I AD 

1982 nr 21 skedde invändningar från arbetsgivaren angående om uppfinningen var patenterbar.
146

 

Arbetsgivaren menade att ersättning inte kunde utgå om uppfinningen inte var patenterbar. Vi 

anser, i likhet med domstolen, att arbetstagaren inte ska behöva vänta på ett beslut från PRV 

innan ersättning utgår. I det aktuella fallet tog det nästan fem år innan beslutet meddelades. Vi 

menar att omständigheterna kan förändras avsevärt under en så pass lång tid. Förändringar kan 

exempelvis ske i form av att den anställde inte längre jobbar kvar på arbetsplatsen. Vi anser att 

det är viktigt att uppfinnaren ska få sin ersättning inom rimlig tid efter uppfinningens tillkomst 

för att arbetstagarna ska behålla intresset av att uppfinna. 

7.2.2 Fastställa uppfinnare 

Det är relativt vanligt att en uppfinning uppkommer i ett anställningsförhållande och i samarbete 

mellan flera personer.
147

 Det är arbetsgivaren som har till uppgift att ange vem som är uppfinnare 

i ett anställningsförhållande. I fallet T 14369-07 som beskrevs i avsnitt 6.2.2 har det uppstått en 

tvist angående vem som var uppfinnare. Arbetsgivaren påstod att det var en annan anställd på 

arbetsplatsen som låg bakom idén och skissen till uppfinningen som arbetstagaren Brian kom 

över. Arbetsgivaren påstod vidare att Brian fick till uppgift att konstruera en prototyp utifrån 

skissen. Om situationen hade varit som arbetsgivaren hävdat så hade utfallet blivit annorlunda 

eftersom att Brian kunde ha ansetts vara medhjälpare. I så fall bör det avgöras hur och i vilken 

omfattning instruktioner har lämnats från en uppfinnare till en annan och om denne har bidragit 

med någon ny teknisk lösning till uppfinningen. Vi anser att det kan vara svårt för en arbetstagare 

att framföra materiellt bevis om sin delaktighet för att styrka sin rätt till uppfinningen. Det kan 

konstateras att det inte alltid är helt klart vem som är uppfinnaren och att det kan finnas olika 

intressen från arbetstagarens och arbetsgivarens sida, vilket kan leda till tvister. Inom patenträtten 

föreligger inga undantag angående den ideella rätten, för att den ska kunna respekteras är det 

därför viktigt att en uppfinnare kan fastställas. 

7.2.3 Lärarundantaget 

Lärarundantaget har varit föremål för flera utredningar där det diskuterats om undantaget ska 

behållas eller inte.
148

 Vi anser att lärarundantaget, ur ett arbetstagarperspektiv, är relevant att 

behålla. Det beror delvis på att den akademiska friheten inte bör inskränkas. Vi tror att den 

akademiska friheten leder till att forskare på universitet och högskola vill, för egen vinning, bidra 

med bra forskning. Om rätten skulle övergå direkt till arbetsgivaren så skulle möjligtvis lärarens 

och forskarens vilja försämras. Det framgick av utredningarna att ett avskaffande av 

lärarundantaget skulle riskera att kompetenta lärare skulle lämna högskolan och att rekryteringen 

skulle försvåras. 

Ungefär 80 procent av de patenterbara uppfinningar som tillkommit genom forskare på 

universitet och högskolor mellan 1994 - 2001 ägdes av företag, vilket kan vara en indikation på 

att det finns en vilja för både företagen och forskarna att göra en god affär. Valet att kunna 
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behålla forskningsresultatet bör kvarstå hos forskarna då 14 procent, enligt den senaste 

utredningen, tillhörde forskarna själva. Valmöjligheten bör därmed få finnas kvar för att viljan för 

arbetstagare att utföra bra forskning ska kvarstå. Vi anser att det är viktigt att utvecklingen inom 

skolan går framåt eftersom att det är viktigt att forskningen innehar hög kvalitet. 

7.2.3.1 Lärare och forskare som skapare av datorprogram 

Lärarundantaget kan leda till en komplicerad situation om en lärare på högskola eller universitet 

skapar ett datorprogram i tjänsten.
149

 Ett datorprogram som innehåller en teknisk lösning berör 

till sin del lärarundantaget eftersom att den tekniska lösningen utgör en datorrelaterad uppfinning. 

Om datorprogrammet utgör en datorrelaterad uppfinning skulle en konflikt kunna uppstå mellan 

upphovsrätten och patenträtten eftersom att ett datorprogram enligt upphovsrätten alltid tillfaller 

arbetsgivaren. Eftersom rättsområdena vid skapande av datorprogram kan överlappa varandra kan 

även ersättningsnivån bli föremål för tvist. Vi har inte kunnat se någon förutsebar lösning på den 

konflikt som kan uppstå mellan rättsområdena om datorprogrammet skyddas av både 

upphovsrätten och patenträtten.  

I formuleringen av 40 a § URL föreligger det inte något undantag för någon 

arbetstagargrupp. Det betyder således att även lärare omfattas av bestämmelsen.  Vi anser att 

lärarundantaget även borde omfatta 40 a § URL. Delvis för att de beskrivna konflikterna som 

verkar motsägelsefulla då kan undvikas och delvis för att den akademiska friheten borde 

respekteras även vid skapandet av datorprogram. Om det inte sker en förändring så tror vi att 

tvister kommer uppstå i större omfattning, eftersom att teknikens utveckling går framåt och får en 

allt mer betydande roll i samhället. 

7.3 Upphovsrätten kopplat till patenträtten  

7.3.1 Den ideella rätten  

I vår första anblick av 1 kap. 3 § URL gavs det sken av att lagstiftaren syftade till att 

namnangivelse ska ske undantagslöst. I SOU 1956:25 framgår det däremot att den ideella rätten 

inte alltid behöver respekteras. Begreppet god sed kan föranleda tvister, ett exempel är det 

beskrivna fallet NJA 1996 s. 354 där parterna var oense om begreppets innebörd.
150

 Som framgått 

av avsnitt 4.4.2 kan den ideella rätten endast frånsägas genom lagstöd, vilket enligt oss indikerar 

till att det ska föreligga en restriktiv tolkning till arbetstagarens fördel. Däremot har vi förståelse 

för att det i vissa fall inte lämpar sig att ange upphovsmannens namn vid ett offentligt 

framförande av verket. En namnangivelse i ett offentligt sammanhang kan som förarbetena 

uttrycker verka störande och skulle därmed inte gynna upphovsmannen.  

Det kan konstateras att det föreligger likheter och skillnader angående namnangivelsen 

inom patenträtten och upphovsrätten. De likheter som vi har funnit är huvudregeln som är att 

arbetstagaren, som skapare, ska namnges. Det är vid undantagen och själva presentationen som 

rättsområdena skiljer sig åt. Inom patenträtten och upphovsrätten är det av stor vikt för 

arbetsgivaren att ta till vara på arbetstagarens rätt att bli namngiven men det föreligger vissa 

undantag i upphovsrätten som gör det rättfärdigat att frångå huvudregeln. 
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En situation när den ideella rätten kan frånsägas är när ett skapande av datorprogram i 

enlighet med 40 a § URL skett. Huvudregeln är att den ideella rätten inte kan frånsägas på grund 

av att verket anses ha ett nära samband med personen som skapat det. Vi tolkar att undantaget 

finns för att det sällan föreligger en personlig anknytning till ett skapande av datorprogram. I de 

fall upphovsmannen till ett datorprogram går att fastställa så kan arbetsgivaren välja att, trots 

undantaget, namnge upphovsmannen. Det kan vara positivt för arbetsgivaren ur ett 

marknadsföringssyfte att namnge arbetstagaren, som upphovsman, eftersom han kan vara 

förknippad med ett gott renommé på marknaden om han tidigare skapat datorprogram av god 

kvalitet. 

SOU 2010:24 talar för att den ideella rätten ska kvarstå vid skapande av datorprogram i 

anställningsförhållanden. Det kan däremot vara svårt att fastställa vem som är upphovsman. I de 

fall det går att avgöra vem som är upphovsman anser vi att det kan vara positivt för arbetsgivaren 

både i patenträtten och upphovsrätten att i vissa fall namnge skaparen för att påvisa en viss 

kvalitet på en produkt. Det kan i sin tur även gynna arbetstagaren genom ett gott renommé på 

arbetsmarknaden vilket leder till en “win win situation”.   

7.3.2 Karnells tumregel som tolkningsregel 

I AD 2002 nr 87
151

 som handlar om musiker inom marinens musikkår fastställde domstolen att 

tumregeln, som tolkningsregel, kan tillämpas för att avgöra upphovsrätten i 

anställningsförhållandet. I fallet klargjordes det även att arbetsgivaren har bevisbördan eftersom 

en övergång av upphovsrätten är ett sidosteg från huvudregeln att arbetstagaren är 

rättighetsinnehavare. Vi anser i och med att arbetsgivaren är den starkare parten i 

anställningsförhållandet, samt att det är arbetsgivaren som har kännedom om sitt 

verksamhetsområde, så blir det lättare för arbetsgivaren att framföra argument till sin fördel. 

Arbetstagaren, som svagare part, kan därmed ha svårare att påvisa relevant bevisning till sin 

fördel. I det aktuella fallet var inte arbetsgivarens bevisning tillräcklig. Vi anser att det är positivt 

att det ställs höga krav på arbetsgivarens bevisning eftersom att arbetstagaren redan befinner sig i 

en svagare ställning. Avgörandet ansågs vara en milstolpe i rättsutvecklingen. Fallet är 

fortfarande prejudicerande och det föreligger en utredning angående om tumregeln ska 

lagstadgas.
152

 Tumregeln ska i sådana fall lagstadgas i likhet med det som fastställts genom 

praxis. Eftersom att de rättsfall som uppstått efter 2002, exempelvis RH 2009:7, har hänvisat till 

AD 2002 nr 87 så menar vi att utredningen troligtvis grundas på AD 2002 nr 87. 

Att lagstadga tumregeln skulle innebära att rättigheterna i större utsträckning tillfaller 

arbetsgivaren. Utifrån ett arbetstagarperspektiv skulle denna lagreglering leda till både fördelar 

och nackdelar. En nackdel kan vara att arbetsgivaren får lagstadgad rätt till alstret och det kan 

därmed bli svårare för arbetstagaren att behålla sin upphovsrätt. En fördel kan vara att en konkret 

lagstiftning leder till att parterna inte behöver genomgå svåra förhandlingar angående 

upphovsrättens övergång.  

Att lagstadga om upphovsrätten i anställningsförhållandet skulle leda till att upphovsrätten 

blir mer lik patenträtten i anställningsförhållandet. En likhet är att det i båda fallen krävs att 

skapandet sker inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Det föreligger inte många tvister 
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angående begreppet verksamhetsområdes innebörd inom patenträtten. Vi har därmed haft svårt 

att finna rättspraxis angående begreppet, vilket har försvårat vår förståelse för det. I exempelvis T 

14369-07
153

 har domstolen generellt framfört att uppfinningen föll inom arbetsgivarens 

verksamhetsområde men det förelåg ingen vidare diskussion om hur begreppet skulle tolkas. 

Däremot har kommittébetänkandet
154

 klargjort begreppet något. Ur ett arbetstagarperspektiv 

anser vi det vara relevant att arbetsgivaren, som starkare part, har bevisbördan inom både 

patenträtten och upphovsrätten eftersom det är arbetsgivaren som besitter kunskapen om 

verksamhetsområdet. I patenträtten krävs det inte att arbetstagaren måste ha kännedom om 

arbetsgivarens verksamhetsområde. Det är däremot fördelaktigt om arbetstagaren känner till 

arbetsgivarens verksamhetsområde eftersom arbetstagaren har möjlighet att undvika en dragkamp 

om en uppfinning som exempelvis tillkommit på fritiden. 

7.4. Oklara ersättningsnivåer  

7.4.1 SNAU:s roll i ersättningsbedömningen 

Vi kan konstatera att ersättningsfrågan är tämligen komplicerad, vilket kan påverka arbetstagaren 

negativt. Det finns få tvister som varit betydande för hur ersättningsnivån ska bedömas. SNAU 

som ska verka vägledande har inte heller kommit fram till någon konkret bedömningsmetod även 

om de framfört vissa kriterier som bör beaktas vid bedömningen.
155

 Det råder osäkerhet kring vad 

begreppet skälig ersättning innebär. Vår tolkning av rättsläget är att betydelsen av termen skälig 

ersättning kan förändras över tid beroende på landets ekonomi samt att värdet på nyskapande kan 

variera på grund av efterfrågan. 

Eftersom att ersättningen varierar branscherna emellan så är det svårt att fastställa vad 

skälig ersättning är generellt. SNAU har kommit fram till olika bedömningskriterier men de 

enskilda omständigheterna varierar från fall till fall och bedömningskriterierna leder således inte 

fram till någon beräkningsmetod. Enligt SNAU ska uppfinningens värde bestämmas utifrån vad 

arbetsgivaren skulle betala för en likvärdig uppfinning på marknaden. Det betyder att 

arbetsgivarens syn på uppfinningen samt uppfinningens betydelse för verksamheten ligger till 

grund för avgörandet av uppfinningens värde. Vi tror att det ekonomiska intresset har ökat från 

arbetstagar- och arbetsgivarsidan på grund av den tekniska utvecklingen. Ersättningen ska 

fungera som en morot för arbetstagare att fortsätta vilja leverera nya lösningar och därmed är det 

viktigt att ersättningen är tillräckligt hög för att motivera arbetstagaren.  

Arbetsgivaren är den starkare parten i anställningsförhållandet och arbetstagaren bör 

därmed belönas för ett väl utfört arbete. Arbetsgivaren kan tjäna stora summor pengar på en 

arbetstagares uppfinning. Ett exempel på när arbetsgivaren kan göra en stor vinst på 

arbetstagarens uppfinning är Televerkets tvist mot fyra uppfinnare.
156

 I det aktuella fallet hade 

Televerket tjänat 300 miljoner kronor på uppfinningen. Uppfinnarna blev vid ett tillfälle erbjudna 

216 000 kronor i kompensation för uppfinningen. Det förelåg således en stor skillnad mellan vad 

arbetsgivaren tjänade på uppfinningen och vad arbetsgivaren ansåg att uppfinnarnas prestationer 
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42 

var värda. Det kan vara svårt för arbetsgivaren att förutse vilken vinst en uppfinning kan 

generera, vilket kan vara en anledning till den låga ersättningen som arbetstagarna erbjuds.  

SNAU:s utlåtanden är inte bindande och fungerar endast vägledande. I och med att det inte 

föreligger någon tydlig reglering angående ersättningsfrågan anser vi att SNAU:s utlåtanden 

borde ha större betydelse vid bedömning av ersättningsnivån. Det är lagstadgat att SNAU kan 

avge utlåtanden och vi anser att det borde vara en indikation på att ett utlåtande bör följas, 

speciellt eftersom ersättningsfrågan är så pass komplex. 

Det kan hända att SNAU:s utlåtanden inte accepteras eller efterföljs. Att inte SNAU:s 

utlåtanden är bindande kan ge konsekvenser ur ett förutsebarhetsperspektiv. Det kan även vara 

negativt ur ett arbetstagarperspektiv att utlåtanden från SNAU inte efterföljs eftersom att det 

troligtvis leder till en lägre ersättningsnivå för arbetstagaren.  

Ersättningsfrågan är tvingande till arbetstagarens fördel och det bör därmed vara tydligt 

reglerat hur ersättningsnivån ska bedömas. Syftet med LAU är att klargöra relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare vid uppkomsten av en uppfinning. Eftersom att ersättningsregeln är 

tvingande så borde syftet med att klargöra relationen efterföljas. Vi menar att det är klandervärt 

att rättsläget mer än 60 år efter lagens införande fortfarande är oklart. I tvisten mellan Televerket 

och de fyra uppfinnarna valde Televerket att inte följa SNAU:s utlåtande att betala motparten 3 

miljoner kronor.
157

 Det vi anser vara underligt är att Televerkets handlande inte får betydande 

konsekvenser för företaget. Vi menar att SNAU:s utlåtanden borde vara bindande eftersom de 

anses vara så pass betydande i frågan.  

Om en part väljer att avstå från SNAU:s utlåtanden och ersättningsfrågan leder till en 

allmän tvist så kommer däremot den parten som valt att inte följa utlåtandet att stöta på 

uppförsbacke i domstolen. Det beror på att domstolen i många fall väljer att väva in utlåtanden 

från SNAU i domen. En tvist i allmän domstol kan däremot ta lång tid. Det kan således uppstå 

omständigheter i efterhand som i domstolen kan förändra ersättningsfrågan eftersom utlåtandet 

från SNAU kanske inte längre är helt aktuellt.  

7.4.2 Ersättning utöver lön 

AD 2002 nr 87 och AD 1983 nr 96 handlar om ersättningsfrågan inom upphovsrätt.
158

 Vad vi 

finner intressant i de båda fallen är att de klargör att lönen ofta anses vara tillräcklig som 

ersättning för att gottgöra arbetstagaren för de prestationer den utfört. Ett skapande kan i vissa 

fall ge högre intäkter än förutsett för arbetsgivaren. Det ger en indikation på att ersättningen 

möjligtvis inte är skälig. Det har förts diskussioner angående om en regel om skälig ersättning 

ska införas även i upphovsrätten.
159

 Vi menar att ett införande av en sådan regel skulle vara 

positiv utifrån arbetstagarens perspektiv. Skulle det visa sig att lönen är oskäligt låg som 

ersättning för ett skapande så anser vi det vara relevant att arbetsgivaren bör utge ersättning för 

det belopp som understiger vad som anses vara skäligt. Det har även förts en diskussion om 

införandet av en tvingande regel angående royalty som ska betalas ut årligen till arbetstagaren. Vi 

anser att royalty är en relevant lösning eftersom ersättningen kommer motsvara en förutbestämd 

procentsats av det som arbetsgivaren tjänar på alstret. Ersättningen anpassar sig till följd av 
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royaltyersättningen efter arbetsgivarens vinst. Vi anser att bestämmelsen bör införas som en 

tvingande regel eftersom arbetsgivaren redan har en fördelaktig position och arbetstagaren bör 

belönas för sitt skapande, även längre fram i tiden.  

Vi finner det intressant att göra en jämförelse mellan ersättningsfrågan inom upphovsrätten 

och ersättningsfrågan inom forskningsuppfinningar i patenträtten. Forskare enligt 6 § 2 st. LAU 

ska ju endast få ersättning för de prestationer som anses gå utöver vad han ska ha presterat i 

tjänsten. Huvudregeln är således att lönen ska räcka till som ersättning, i likhet med 

upphovsrätten. Vi anser att det är bra att forskare har möjlighet till ersättning utöver lönen när 

han presterat något utöver det som anses normalt. Vi menar att lösningen inom ersättningsfrågan 

för forskare är en relativt bra lösning. Om inte regeln angående royalty skulle bli lagstadgad så 

anser vi att ersättningsregeln för forskarna är ett bra alternativ även inom upphovsrätten. De som 

uppfunnit en forskningsuppfinning kan även bli berättigade royalty, även om det inte är 

lagstadgat. Vi anser att royalty kan vara relevant i de fall där det kan vara svårt att förutsäga vad 

uppfinningen i framtiden kommer att ge arbetsgivaren för vinst. Royalty bör således vara ett 

komplement om lönen inte anses vara tillräcklig vare sig den är lagstadgad eller inte, både i 

upphovsrätten och patenträtten. 

Mål T 14043-00 som vi tidigare beskrivit i avsnitt 6.2.4 handlar om ersättningen för en 

forskningsuppfinning. Det vi fann intressant i målet var att ersättningen som utgick i form av 

royalty utgjorde ett belopp om 300 000 kronor. Även om ersättningen inte var i närheten av så 

hög som arbetstagarsidan hade yrkat på så anser vi ändå att summan var relativt hög med tanke 

på att den totala summan som arbetsgivaren betalade ut var 900 000 kronor. I vanliga fall anses 

lönen utgöra en tillräcklig ersättning för forskningsuppfinningar men fallet indikerar till att det 

inte är helt omöjligt för en arbetstagare att få ut en högre ersättning. Arbetstagaren fick ut en 

högre ersättning trots att det visade sig att hans insats inte var så kvalificerad. 

7.4.3 Ersättning datorprogram 

Det kan konstateras att en arbetstagare kan vara berättigad ersättning för skapandet av ett 

datorprogram om det utgör en datorrelaterad uppfinning.
160

 Ersättning ska utgå i enlighet med 6 § 

LAU. Vi har däremot inte funnit någon rättspraxis angående ersättningsfrågan när det är frågan 

om ett datorprogram som sträcker sig över både upphovsrätten och patenträtten.  

Problemet uppstår när det uppkommer invändningar mot patentet i form av att det 

föreligger ett nyhetshinder eftersom det är vanligt att datorprogrammet utövas öppet. 

Invändningar angående föreliggande nyhetshinder kan innebära att patentet upphävs i allmän 

domstol, ersättning bör därmed utgå för den period som patentet varit i bruk. Det är således svårt 

att fastställa ersättningens storlek samt att avgöra vad som är ny teknik inom datorrelaterade 

uppfinningar.  

Det kan konstateras att det är svårt att få patent som inte upphävs på grund av 

nyhetshindret, vilket leder till svårigheter att fastställa ersättningen på patent av en datorrelaterad 

uppfinning.  
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7.4.4 Förhandling i skiljedomstol 

Under den senare delen av uppsatsen framgår det vid flera tillfällen att vi har haft svårt att finna 

rättspraxis, särskilt vid bedömningen av skälig ersättning. Det beror på att de flesta tvister 

angående ersättningsfrågan avgörs genom förlikning mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Eftersom att alla skiljedomar är sekretessbelagda så har vi inte kunnat få ta del av hur 

skiljedomarna ser ut eller hur många fall som avgjorts genom förlikning. Vi kan konstatera att de 

flesta tvisterna befinner sig i det dolda och offentliggörs aldrig. Att tvisterna inte offentliggörs 

kan, enligt oss, vara en anledning till att det inte skett några större förändringar på området sedan 

LAU infördes. Vår generella uppfattning är att arbetstagarna har vaga kunskaper om deras 

ersättningsmöjligheter. En indikation kan vara att det är arbetsgivaren som är den drivande parten 

i att avgöra ersättningsfrågan genom förlikning.    

Varför parterna väljer förlikning istället för en offentlig process tror vi kan bero på flera 

olika faktorer. En anledning kan vara att förfarandet genom förlikning går snabbt till skillnad från 

när tvisten avgörs i en allmän domstol.
161

 En ytterligare anledning från arbetsgivarens sida att inte 

inhämta utlåtande från SNAU kan vara att SNAU ofta är relativt generösa i 

ersättningsmöjligheterna. Även att en förlikning sker “i det dolda” kan vara positivt för 

arbetsgivaren eftersom att tvisten inte uppmärksammas offentligt vilket kan leda till att 

arbetsgivarens renommé försämras. En förlikning kan vara kostsam för arbetsgivaren men 

eftersom arbetsgivaren kan behålla sitt rykte samt att ersättningen till arbetstagaren kan bli lägre 

så tror vi det kan vara till fördel för arbetsgivaren att föra tvisten “i det dolda”. Det går inte heller 

att garantera att ett utlåtande från SNAU följs, vilket kan leda till en mer tidskrävande process 

som kan påverka både arbetsgivaren och arbetstagaren negativt. Det bör däremot inte glömmas 

att en tidskrävande offentlig process kan vara till fördel för arbetstagaren som kan bli berättigad 

en högre ersättning.   

Wolk har framfört att ersättningsmöjligheterna för uppfinnarna i anställningsförhållandet är 

goda vid förlikning och uppfinnaren till en värdefull uppfinning kan erhålla upp till en halv 

miljon kronor i ersättning. Vi har tidigare framfört hur SNAU anser att bedömningen angående 

uppfinningens värde ska gå till.
162

 Wolk framför att det inte finns några särskilda principer när 

skiljenämnden bedömer om en uppfinning anses värdefull. Vi anser att förfarandet gör 

ersättningsfrågan ytterligare svårbedömd eftersom att skiljenämnden inte tar hänsyn till några 

förutbestämda bedömningskriterier.   

 Vi har fått uppfattningen om att de som besitter hög kunskap inom området arbetstagares 

immaterialrätter är en sluten grupp bestående av ett fåtal personer. Förhandlingar sker genom 

förlikning och domarna blir således inte offentliga. Vi tror att utvecklingen hämmas inom 

patenträtten i anställningsförhållandet när domarna inte blir offentliggjorda eftersom viktiga 

frågor inte tas upp till ytan och görs tillgängliga för alla att granska och ifrågasätta. Vi anser att 

förfarandet leder till en minskad rättsäkerhet eftersom förutsebarheten blir ytterst begränsad. Att 

förhandlingar sker genom förlikning har sina fördelar för båda parter men vi anser att det behöver 

finnas en balans mellan dolda avgöranden och avgöranden i det offentliga. Vi menar att 

ersättningsfrågan i många fall är komplex och domstolen har enbart ett fåtal fall sedan tidigare att 
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ta vägledning av. Det nya uppfinnaravtalet framför däremot en viss lösning angående tvistefrågan 

då parterna kan komma överens om att offentliggöra skiljedomssammanfattningar, vilket vi anser 

vara positivt ur ett förutsebarhetsperspektiv. 
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8. Slutsats 

Vi kan konstatera att relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare inom patenträtten till viss 

del är utredd genom LAU. Det vill säga vem som har rättigheterna till en uppfinning skapad i 

anställningsförhållandet samt när rättigheterna ska övergå. Däremot anser vi att ersättningsfrågan, 

när en arbetsgivare inträtt som rättighetsinnehavare för en arbetstagares uppfinning, inte är 

tillräckligt förutsebar. Något vi tycker påvisar att arbetstagarens rätt till skälig ersättning är viktig 

är det nya uppfinnaravtalet. Att ersättningen är knuten till prisbasbeloppet är en enligt oss en mer 

hållbar lösning eftersom basbeloppen ändras årligen i takt med inflationen. 

 Vi kan vidare konstatera att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare inom 

upphovsrätten inte är utredd genom lag, men att det föreligger en utredning angående om 

förhållandet borde bli lagreglerat. Vi har uppmärksammat att förhållandet inom upphovsrätten är 

mer avtalsreglerad. Vi anser det vara positivt att avtalsfrihet mellan arbetsgivare och arbetstagare 

inom upphovsrätten föreligger, däremot anser vi att området bör lagstadgas för att 

rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska bli mer balanserad. För att ersättning 

ska utgå utöver lön krävs det i de flesta fall att ersättningen i förväg är avtalad mellan parterna. 

Av SOU 2010:24 framkom ett förslag angående införande av en ersättningsbestämmelse inom 

upphovsrätten. Enligt förslaget ska en dispositiv regel införas som innebär att ersättning ska utgå 

till arbetstagare som skapat verk i anställningsförhållandet. Det ska enligt förslaget även införas 

en tvingande regel angående att royaltyersättning ska utgå till arbetstagaren, som upphovsman. 

Vi anser att förslaget borde antas eftersom ersättning inom upphovsrätt är lika väsentlig som 

ersättning inom patenträtt. Vi anser även att ersättningsfrågan inom både patenträtten och 

upphovsrätten borde konkretiseras eftersom att den är så pass otydlig men betydande.   

 Ersättningsfrågan kan anses vara mer komplicerad när rättsområdena överlappar varandra. 

Det kan konstateras att en arbetstagare som skapat ett datorprogram som till viss del är 

patenterbar är berättigad ersättning för den datorrelaterade uppfinningen enligt 6 § LAU. Om en 

lärare eller forskare skapar en datorrelaterad uppfinning i tjänsten så kan det uppstå en konflikt 

mellan upphovsrätten och patenträtten. Konflikten berör vem i anställningsförhållandet som 

erhåller rättigheterna till datorprogrammet. Inom upphovsrätten är huvudregeln att ett skapande 

av datorprogrammet ska tillfalla arbetsgivaren. Inom patenträtten är läraren eller forskaren 

berättigad att behålla forskningsresultatet. Vi har inte funnit att rättsförhållandet, när 

rättsområdena överlappar, har föranlett till någon tvist. Om en tvist skulle uppstå kan vi inte se 

någon förutsebar lösning på problemet. Vi anser att lärarundantaget även borde omfatta 40 a § 

URL för att den akademiska friheten ska respekteras samt för att undvika att en eventuell tvist 

uppstår.  

 I och med att skiljedomstolens domar är sekretessbelagda och därmed inte föremål för 

granskning så kan det leda till begränsad förutsebarheten som i sin tur leder till en minskad 

rättssäkerhet. Förfarandet leder till att de allmänna domstolarna har ett begränsat antal 

prejudicerande fall att vägledas av. Vid förlikning blir endast en sluten grupp involverad, vi 

menar att den vaga kunskapen hos arbetstagarna inte förbättras genom ett slutet förfarande. 

Eftersom att problematiken inte uppmärksammas går inte utvecklingen framåt. Vi anser att fler 

tvister borde offentliggöras för arbetstagarens bästa så att arbetstagarna kan erhålla mer kunskap 

om ersättningsmöjligheterna och andra rättigheter för att främja rättssäkerheten genom 
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förutsebarhet. Vi anser däremot att det nya uppfinnaravtalet är ett steg i rätt riktning där parterna 

är överens om att offentliggöra skiljedomssammanfattningar.  

 Vi kan slutligen konstatera att frågan angående arbetstagares rätt till uppfinningar och 

upphovsrättsskyddade alster samt ersättningsmöjligheterna inte är tydligt reglerade. Det 

föreligger flertalet hinder under processen, från det att arbetstagaren skapar en uppfinning eller 

ett verk i anställningsförhållandet, tills dess att ersättning från arbetsgivaren kan utgå för den 

slutliga produkten. Nämnda hinder kan föranleda tolkningssvårigheter och leda till långdragna 

tvister. Vi menar att de hinder som föranleder tolkningssvårigheter, ur ett arbetstagarperspektiv, 

borde förtydligas genom offentliga avgöranden. Vi ställer slutligen frågan om offentliga 

avgöranden skulle kunna leda till ökad förutsebarhet och utveckling eftersom ett offentliggörande 

öppnar upp för diskussion och ifrågasättande.  
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