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Överlåtelse av akademiska forskares resultat i 

BioInnovations innovationsprojekt 

 
1. Introduktion  

 

BioInnovations mål för de innovationsprojekt som beviljas stöd är högt 

satta: med samarbete på hög TRL-nivå ska de driva samhällsförändring genom 

nya innovationer och dess kommersialisering. Därför är det en grundläggande 

förutsättning för projektavtalen att alla resultat i projekten till fullo omfattas av 

avtalets regleringar. BioInnovations avtalsmallar anger därför att varje 

deltagande part är skyldig att låta endast sådana personer delta för partens 

räkning som har överlåtit sina resultat i projektet till parten, t ex genom 

anställningsavtal eller kollektivavtal, genom konsultavtal eller annat 

överlåtelseavtal.  

 

Genom lärarundantaget omfattas inte anställda vid högskolor och 

universitet (nedan gemensamt kallat akademin) av lagen om rätten till 

arbetstagares uppfinningar. Det innebär att de enskilda forskarna kvarstår som 

ägare till de patenterbara uppfinningar som de genererar, vilket gäller också när 

forskare deltar i ett större forskningskonsortium. Dessutom omfattas själva 

uppfinningarna som genereras inom sådant projekt inte av det aktuella 

konsortialavtalet med mindre än att forskarna personligen har gått in som parter 
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i avtalet.  Detsamma gäller också för konsulter, gästforskare och andra som 

deltar för akademins räkning; har inte annat överenskommits är även de 

personligen ägare till resultat de genererar under projektet, eftersom lagen om 

rätten till arbetstagares uppfinningar bara gäller arbetstagare. 

 

BioInnovations avtalsmallar tar sin utgångspunkt i ambitionen att ge den 

enskilda forskaren, i kraft av lärarundantaget, så stor frihet som möjligt att fatta 

beslut om sina resultat. I många fall kommer lärosätets innovationssystem, med 

holdingbolag, innovationskontor, inkubatorer etc, vara ett självklart val som 

mottagare av resultaten. Men avtalsmallarnas öppna modell möjliggör också för 

de forskare som så önskar att ha egna företag eller skapa direkta samarbeten med  

industrin avseende sina forskningsresultat.  

 

Denna framställning tar sikte på samarbeten mellan ett flertal parter, i 

projektform under ett konsortialavtal, där den enskilda forskaren deltar för 

akademins räkning. Genom överlåtelseavtalet ska forskaren överlåta sina resultat 

från projektet, det vill säga sina framtida resultat som ännu inte genererats. I 

denna framställning används begreppet ”resultat” om sådan information som 

överlåtelsen förväntas omfatta. 

 

Denna promemoria syftar till att ge en översiktlig introduktion till de delar 

som är väsentliga och möjliga att ta med i ett avtal om överlåtelse. Promemorian 

visar på punkter som förtjänar särskild uppmärksamhet och ger exempel på hur 

klausuler kan utformas. Det är av nödvändighet inte en uttömmande redogörelse 

eftersom dessa överlåtelseavtal kan ta många olika former. De enskilda 

överlåtelseavtalen kommer att vara beroende av omständigheter som måste 

uppmärksammas och regleras från fall till fall, t ex  kan överlåtelsen påverkas av 

konkurrensrättsliga begränsningar, av den deltagande akademipartens regler för 

sina anställda eller av en finansiärs villkor för sina bidrag. 

 

 

2. Parter och bakgrund 

 
Avtalet ska tydligt ange parterna och det kan vara lämpligt att benämna dessa 

”Överlåtare” och ”Förvärvare”. Det är lämpligt att tydligt beskriva bakgrunden till 

avtalet och att lägga ytterligare information i bilagor till avtalet, t ex 

projektbeskrivning och andra dokument som visar vad överlåtaren ska delta med 

i projektet. Hänvisning till dessa bilagor kan därefter också ske längre fram i 

avtalet. 

 

Parter 

Detta avtal har ingåtts den [datum] mellan 

[Forskarens namn], [adress], [personnummer], nedan kallad 

”Överlåtaren” 

och 

[Förvärvande organisations namn], [adress], 

[organisationsnummer], nedan kallad ”Förvärvaren” 

gemensamt nedan kallade ”Part” respektive ”Parter”.  
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Bakgrund 

Parterna har ingått detta avtal med anledning av deltagande i 

[projektet #]. [Ytterligare beskrivning i relevant detalj] 

Ytterligare information återfinns i följande bilagor: [numrera och 

namnge bilagor].  

 

 

3. Definitioner 

 
Det är lämpligt att inte avvika från de definitioner som används i det aktuella 

konsortialavtalet som föranlett överlåtelsen. Det underlättar att föra in en 

definitionslista i överlåtelseavtalet och att dels ta med relevanta definitioner från 

konsortialavtalet, dels lägga till särskilda begrepp som kan behövas för 

överlåtelseavtalets vidkommande. Genom att låta definierade ord och begrepp ha 

inledande versal förtydligas att det är den definierade betydelsen som avses. 

 

Frågan om gränsdragning gentemot vad som inte ska omfattas av 

överlåtelse (se nedan) kan behandlas genom en tydlig definition av det som ska 

överlåtas. Försiktighet rekommenderas dock vad gäller att ha olika definition för 

samma ord, med anledning av det i stycket ovan sagda; överväg att istället välja 

en synonym till det ord som används i konsortialavtalet. Notera dock ordets 

inneboende begränsningar; att t ex använda ord som ”uppfinning” eller ”patent” 

och ge det en vidare betydelse än ordets vanliga betydelse kan leda till onödiga 

missförstånd. 

 
 

4. Överlåtelse 
 

Avtalet ska innehålla en överlåtelseförklaring som klargör överlåtelsen till 

förvärvaren. Ett sätt att hantera strukturen i avtalet är att i överlåtelsedelen 

endast förhålla sig till själva överlåtelsen och låta övriga frågor rymmas i 

definitionen av det som ska överlåtas (”resultat”). I så fall kan 

överlåtelseparagrafen till exempel se ut så här. 

 

Överlåtelse (exempel 1) 

Överlåtaren överlåter härigenom till Förvärvaren på i avtalet 

närmare angivna villkor alla sina rättigheter till Resultat som 

Överlåtaren under Avtalstiden kan komma att uppfinna, skapa, 

utveckla eller upptäcka, ensam eller tillsammans med andra.  

 

Definitionen av resultat måste i sådana fall omfatta information om 

gränsdragningen för överlåtelsen, till exempel så här. 

 

Resultat – betyder sådan information som Överlåtaren under 

Avtalstiden kan komma att uppfinna, skapa, utveckla eller 

upptäcka, ensamt eller tillsammans med andra inom ramen för 
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[projektet #] så som det beskrivs i [Bilagor 1-2]. Följande 

information, oaktat om den är patenterbar eller inte, som 

Överlåtaren bidrar till att uppfinna, skapa, utveckla eller upptäcka 

ska inte utgöra Resultat: [beskrivning av sådant som inte ska 

överlåtas]. 

 

Alternativt kan gränsdragningen tydliggöras i själva överlåtelsen och se ut till 

exempel så här. 

 

Överlåtelse (exempel 2) 

Överlåtaren överlåter härigenom till Förvärvaren på i avtalet 

närmare angivna villkor alla sina rättigheter till sådana Resultat 

som Överlåtaren under Avtalstiden kan komma att uppfinna, 

skapa, utveckla eller upptäcka, ensamt eller tillsammans med 

andra inom ramen för [projektet #] så som det beskrivs i [Bilagor 

1-2]. Följande information, oaktat om den är patenterbar eller 

inte, som Överlåtaren bidrar till att uppfinna, skapa, utveckla eller 

upptäcka ska inte omfattas av överlåtelsen: [beskrivning av sådant 

som inte ska överlåtas]. 

 

Definitionen av resultat kan också omfatta inskränkningar avseende vilket slags 

information som ska kunna utgöra resultat och inte. Det kan till exempel 

formuleras som nedan, med val av vad som ska omfattas. 

 

Resultat – betyder sådan information som utgör [patenterbar 

uppfinning], [Know-how], [upphovsrättsskyddat verk], 

[datorprogram] och [sådan information som hos Förvärvaren kan 

utgöra företagshemlighet] och som Överlåtaren under Avtalstiden 

kan komma att uppfinna, skapa, utveckla eller upptäcka, ensamt 

eller tillsammans med andra. 

 

 

5. Projektet 
 

Nästan alla konsortialavtal anger i någon form att forskarna ska överlåta ”sina 

resultat som uppkommer i projektet” och hur projektet ska avgränsas blir därför 

avgörande. Det kan vara frestande att låta en projektbeskrivning eller en 

projektplan styra, vilket innebär att skrivningarna däri kommer att avgöra 

gränsdragningen oavsett i vilket syfte texterna tillkommit. I en 

projektbeskrivning för att generera finansiering kan en bred och omfattande 

beskrivning vara bra medan den i  ett avtal tvärt om bör vara konkret, smal och 

tydlig. När överlåtelsens gränser definieras av projektbeskrivningen riskeras en 

stor och mycket olycklig otydlighet.  

 

 En forskare kan delta i många parallella och långvariga projekt, med olika 

sammansättningar av industriparter och under olika avtal som innebär 

överlåtelse av resultat till olika mottagare. Gränsdragningen mellan projekten är 

inte alltid så lätt att göra men det är av avgörande betydelse att sådan 
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gränsdragning görs och att den är så tydligt som möjligt. Det avgörande i 

utformningen av dessa klausuler är att parterna har förstått varandra och att all 

relevant information delgivits förvärvaren och dokumenterats. Tänk också på att 

utforma gränsdragningarna så att det inte blir avgörande vid vilken tidpunkt på 

dagen eller i veckan eller i vilken lokal som uppfinningen har tillkommit. 

Eftersom tänkande inte är begränsat i tid och rum så kan den slutgiltiga kreativa 

stunden som leder fram till uppfinningen äga rum var och när som helst. 

 

 Beskrivningen av det aktuella projektet kan mycket väl kompletteras med 

specifika beskrivningar av överlåtarens deltagande. Om överlåtaren till exempel 

endast ska bidra med att analysera visst provmaterial, eller undersöka förändring 

i egenskaper givet viss process, så är det värdefullt att snäva in överlåtelsen på 

detta sätt. Om överlåtaren tvärt om leder och driver hela projektet så behöver 

beskrivningen hållas bred. Nedan ett exempel på hur förtydligande information 

kan läggas till i bilagor. 

 

  Överlåtelse 

[…] som Överlåtaren under Avtalstiden kan komma att uppfinna, 

skapa, utveckla eller upptäcka, ensamt eller tillsammans med 

andra inom ramen för [projektet #] och Bilaga 1 [t ex relevant 

utdrag ur projektbeskrivning], Bilaga 2 [t ex beskrivning av vad 

överlåtaren avser att göra inom projektet], Bilaga 3 [ytterligare 

beskrivning av överlåtarens expertområde i förhållande till 

projektet med beskrivning om vilka områden som omfattas av 

överlåtelsen]. Följande information, oaktat om den är patenterbar 

eller inte, som Överlåtaren bidrar till att uppfinna, skapa, utveckla 

eller upptäcka ska inte omfattas av överlåtelsen: Bilaga 4 [t ex 

beskrivningar av andra projekt som överlåtaren deltar i med tydlig 

avgränsning mellan dem och det aktuella projektet], Bilaga 5 [t ex 

tydligt avgränsat frihållet område som inte ska omfattas av 

överlåtelsen]. 

 

 

6. Nya överlåtelseobjekt 

 

Överlåtelsen avser nya överlåtelseobjekt som kan uppkomma givet vissa 

förutsättningar. Överlåtelsen förutsätter alltså att överlåtaren kontinuerligt över 

tid informerar förvärvaren att objekt som omfattas av överlåtelsen har blivit till. 

Avtalet måste därför dels tydligt ange för hur lång tid som överlåtelseåtagandet 

ska gälla, dels hur förvärvaren ska informeras om nya överlåtelseobjekt.  

 

Tiden 

Överlåtelsen omfattar objekt som tas fram under vissa givna förutsättningar och 

under viss tid. Eftersom överlåtelsen träffar objekt som tas fram inom viss tid så 

måste avtalet tydligt ange hur denna tidsperiod ska beräknas. Det är vanligt att 

ange att överlåtelsen ska gälla objekt som framtas under ”avtalstiden”, dvs tiden 

som överlåtelseavtalet ska gälla för, som sedan anges med ett startdatum och ett 

slutdatum. Det är också vanligt att låta avtalstiden sammanfalla med den tid som 
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det aktuella projektet pågår. Det är dock att rekommendera att också komma 

överens om vad som ska gälla om överlåtaren lämnar projektet i förtid, eller om 

projektet förlängs.  

 

En annan omständighet som parterna måste förhålla sig till avser 

uppfinningar efter projekttiden. Det handlar om det fall där överlåtelseåtagandet 

upphör och överlåtaren inom mycket kort tid därefter genererar en uppfinning 

som till sin natur är sådan att den inte hade kunnat göras förutan projektet och 

som, om den hade genererats något tidigare, hade omfattats av överlåtelsen. För 

anställda som omfattas av kollektivavtal så gäller ”Uppfinnaravtalet” i vilket 

frågan lösts genom en presumtionsregel för en övergångsperiod.  

§ 5 Patentansökan efter anställningens upphörande  

Om en arbetstagare inom sex månader efter det att anställningen 

upphört söker patent på uppfinning, som – om anställningen alltjämt 

hade bestått – skulle ha varit att anse som A-uppfinning, ska 

uppfinningen anses ha gjorts under anställningen. Detta gäller dock inte 

om arbetstagaren kan göra sannolikt att uppfinningen tillkommit efter 

anställningens upphörande.  

 

Det går att se en sådan efterföljande period som ett slags karenstid under 

vilken förvärvaren hoppas samla upp också sådant som överlåtaren visserligen 

”kommer på” först när projektet avslutats men som egentligen härrör från 

projektet och som av förvärvaren har förväntats omfattas av överlåtelsen. Å 

andra sidan kan det innebära en inskränkning av överlåtarens möjlighet att 

omedelbart efter projektavslut delta i arbete inom precis det område som 

överlåtelsen omfattat. Frågan måste lösas av parterna i varje enskilt fall. Den 

lämpligaste vägen är att parterna är tydliga med sina förväntningar och upplevda 

riskexponering för att åtminstone uppnå en tydlighet i regleringen. 

  

Anmälan  

Det är väsentligt att ange i avtalet hur Förvärvaren ska få information om nya 

resultat som omfattas av överlåtelsen. Parterna har stor frihet i att 

överenskomma formerna för detta och kan t ex ange formerna för anmälan, 

person som ska motta anmälan och vilken information som ska lämnas. I 

branscher som arbetar med laborationsböcker kan det ibland vara praktiskt att 

anmälan kopplas till anteckningar i dessa och överlämnande av kopior eller 

liknande. Nedan ett exempel på hur en anmälningsparagraf kan utformas. 

 
Anmälan 

Överlåtaren förbinder sig att kontinuerligt [under Avtalstiden], 

utan dröjsmål, rapportera alla upptäckter som kan utgöra Resultat 

till Förvärvaren. Rapporteringen ska ske skriftligt och med 

angivande av all relevant information om Resultatet som 

Överlåtaren vid tidpunkten besitter, inklusive information om 

eventuella meduppfinnare. [Datorprogram ska överföras på sätt 

och villkor som anges i Bilaga #. ] 
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I Uppfinnaravtalet formuleras anmälningskravet på följande vis. 

§ 2 Arbetstagares skyldighet att anmäla uppfinningar m m  

Anmälan av uppfinning ska utan dröjsmål göras hos arbetsgivaren eller 

den som arbetsgivaren utsett att motta sådana anmälningar. Med 

anmälan avses en skriftlig eller därmed jämförbar redogörelse av vilken 

de väsentligaste momenten i uppfinningen framgår. Anmälan ska 

behandlas konfidentiellt, och det åligger arbetsgivaren att se till att 

anmälarens prioritetsrätt inom företaget skyddas genom lämplig 

diarie- och registerföring.  

 
 

7. Know-how 

 
Det är ofta inte tillräckligt för förvärvaren att motta resultat utan att också få ta 

del av tillhörlig know-how. Beroende på det tekniska området och sättet som 

parterna ska samverka kan det vara aktuellt att föra in en bestämmelse om detta 

Givetvis förutsätter det att know-how definierats på ett tydligt sätt i 

överlåtelseavtalet. Nedan definitionen av know-how i BioInnovations 

avtalsmallar, som ett exempel. 

 

Know-How – avser tillämpad eller tillämpbar teknisk 

information, kunskap, metoder och/eller data, som är specifik, 

detaljerad och identifierbar, och som syftar till att praktiskt 

implementera teknik eller metod för industriella ändamål, och 

som till sin natur hålls hemlig och kan ha ett kommersiellt värde 

för innehavaren.  

Tillgängliggörandet av know-how kan exempelvis formuleras på följande sätt i 

överlåtelseavtalet. 

 

Know-how 

Kontinuerligt under Avtalstiden ska Överlåtaren tillhandahålla 

Förvärvaren relevant Know-how som har samband med överlåtna 

Resultat. All Know-how som delges Förvärvaren ska omfattas av 

detta avtal utan skyldighet för Förvärvaren att utge ytterligare 

ersättning. Förvärvaren ska äga rätt att fritt förfoga över 

tillhandahållen Know-how [dock endast för sin egna verksamhet / 

inklusive rätt att offentliggöra sådan information / inklusive rätt 

att upplåta rätt för tredje man att nyttja sådan information]. 

 

 

8. Tekniskt biträde 
 

Överlåtaren bör förklara sig villiga att bidra till att överlåtelsen kan göras 

gällande för förvärvaren trots att denna inte är uppfinnare. Oftast kan 

överlåtarens bidragande enkelt fullgöras genom undertecknande av vissa 

dokument för att bekräfta ägandeövergången och liknande. Särskild ersättning 

för sådan medverkan utgår vanligtvis endast i de undantagsfall där överlåtaren 
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skulle kunna orsakas kostnader, t ex vid resor, eller stor tidsförlust. Så här kan en 

lämplig klausul utformas.  

 

Överlåtarens medverkan 

Överlåtaren förbinder sig på Förvärvarens begäran och utan 

ytterligare kompensation vidta alla sådana åtgärder samt upprätta 

alla sådana handlingar och dokument som Förvärvaren skäligen 

kan behöva för att Förvärvaren ska kunna skydda, ansöka om 

skydd, registrera, upprätthålla och på annat sätt fullt ut 

tillgodogöra sig immaterialrättsligt skydd eller andra rättigheter 

avseende det överlåtna Resultatet. 

 

Överlåtaren är ofta den person som har störst kunskap om det överlåtna resultaten 

och därför kan dennes framtida bistånd, t ex i en patenteringsprocess, ha ett 

mycket stort värde för förvärvaren. Det är möjligt att inkludera reglering i 

överlåtelseavtalet avseende detta. Nedan ett exempel på hur det kan utformas, för 

ekonomisk kompensation se vidare under Ersättning. 

 

Tekniskt bistånd 

Överlåtaren förbinder sig att på Förvärvarens begäran [under 

perioden # / under Avtalstiden och under en period om 2 år 

därefter] tillhandahålla teknisk expertis med avseende på 

överlåtna Resultat, t ex i samband med ansökan om patentskydd 

för sådant Resultat.  

 

 

9. Ytterligare samarbete 
 

Om det är av vikt för endera eller bägge parter att redan vid denna överlåtelse 

överenskomma ramar för ytterligare samarbete så kan, förutsatt att det tydligt 

kan avgränsas, avtalet också omfatta detta,. Kanske är det till och med en 

förutsättning för överlåtelsen för endera parten att sådana villkor tas med. Det 

kan t ex vara forskaren som önskar klargöra sin roll i ett annat samarbete eller 

erhålla delfinansiering till andra projekt, men det kan också vara förvärvaren 

som vill säkerställa forskarens medverkan eller bistånd i följdprojekt eller annan 

verksamhet.  

 

 

10. Nyttjanderätt och följduppfinningar 
 

En komplett överlåtelse innebär vanligtvis att forskarens rätt att nyttja den 

överlåtna informationen upphör. Till undvikande av missförstånd är det 

värdefullt att parterna klargör vad som ska gälla. En klausul som tillåter 

forskaren att nyttja den överlåtna informationen måste också reglera vad som 

ska gälla för eventuella följduppfinningar. Nedan exempel på klausuler. Notera 

att överlåtelse av alla följduppfinningar utan ytterligare ersättning, på grund av 

de sammantagna omständigheterna kan vara motiverat t ex i fall där  
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ersättningen inledningsvis är mycket hög, eller då överlåtaren ges tillgång till 

förvärvarens utrustning eller bakgrundsinformation för sin följdforskning, eller 

liknande. 

 

 Överlåtarens nyttjanderätt (exempel 1) 

Utöver vad som anges för bakgrundsinformation i [projektavtalet 

för projekt #] äger Överlåtaren inte rätt att nyttja de överlåtna 

Resultaten varken för egen eller annans räkning.  

 

Överlåtarens nyttjanderätt (exempel 2) 

Förvärvaren upplåter härmed till Överlåtaren en icke-exklusiv, 

icke-vidareöverlåtbar, oåterkallelig nyttjanderätt till alla enligt 

detta Avtal överlåtna Resultat [för alla ändamål].  

Nyttjanderätten ges med följande begränsningar: 

[Sekretessåtagande] 

Nyttjanderätten gäller endast för: [t ex Överlåtarens egna 

icke-kommersiella akademiska forskning] och [t ex inklusive 

undervisning vid lärosäte # i sådan utsträckning som det ej 

står i strid med Överlåtarens sekretessåtagande enligt detta 

avtal]. 

Nyttjanderätten omfattar ej följande användningsområden: 

[#] 

Nyttjanderätten omfattar endast följande territorium: [t ex 

lärosäte / land / eller liknande]]. 

 

 Överlåtarens följduppfinningar (exempel 1) 

Överlåtaren ska kontinuerligt [under avtalstiden och en period 

därefter om [2 år]] utan dröjsmål tillhandahålla Förvärvaren alla 

förbättringar av Resultatet, oavsett om dessa är patenterbara eller 

ej, som Överlåtaren uppfinner, skapar, utvecklar eller upptäcker. 

Sådana förbättringar, inklusive eventuella patent hänförliga 

härtill, ska omfattas av detta avtal utan skyldighet för Förvärvaren 

att utge särskild ersättning härför. 

 

Överlåtarens följduppfinningar (exempel 2) 

Överlåtaren ska kontinuerligt under avtalstiden utan dröjsmål 

underrätta Förvärvaren om alla förbättringar av Resultatet, 

oavsett om dessa är patenterbara eller ej, som Överlåtaren 

uppfinner, skapar, utvecklar eller upptäcker. Sådana förbättringar 

ska tillhandahållas Förvärvaren under en [icke-exklusiv / 

exklusiv] licens mot särskild ersättning att särskilt 

överenskommas mellan Parterna. 

 

Överlåtarens följduppfinningar (exempel 3) 

Varje förbättring eller annan utveckling av överlåtna Resultat, 

oavsett om denna är patenterbar eller ej, som Överlåtaren 

uppfinner, skapar, utvecklar eller upptäcker och som inte omfattas 

av överlåtelse enligt detta Avtal, utgör Överlåtarens egendom. 

Överlåtaren ska under avtalstiden och en period därefter om [2 år]  
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utan dröjsmål informera Förvärvaren om sådana förbättringar och 

vidareutvecklingar och Förvärvaren ska erbjudas att på skäliga och 

marknadsmässiga villkor få sådan information överlåten till sig.  

 

 

11. Ersättning 
Villkoren för ersättning för överlåtelserna kan utformas på ett oändligt antal sätt. 

Det är upp till parterna och deras förhandling att nå fram till villkor som de båda 

finner acceptabla. Nedan ges exempel på hur olika former av ersättning kan 

formuleras. Notera att det mycket sällan är motiverat att omfatta ett stort antal 

olika ersättningspunkter. Därtill ska nämnas att de flesta resultat som överlåts 

kräver att stora ytterligare investeringar görs innan dessa kan generera intäkter 

för förvärvaren. Parterna bör överväga vilka ersättningsmodeller som bäst passar 

deras specifika omständigheter. 

 

Ersättning 

För de rättigheter som Förvärvaren erhåller enligt detta Avtal ska 

Förvärvaren till Överlåtaren utge ersättning enligt följande: 

 

 På dagen för avtalets undertecknande en engångsersättning 
om kronor #.  
 

 Ersättning om kronor # för varje Resultat som Överlåtaren 
överlåter till Förvärvaren, att erläggas inom # dagar från 
mottagande av sådan anmälan.  
 

 Ersättning för tekniskt bistånd med [kronor # per dag] eller 
[kronor # att erläggas årligen i förskott, första gången den 
#].  
 

Ersättning per resultat som överlåtes kan också delas upp i flera steg, med 
motsvarande korrigering av summorna. 
 

Ersättning 

För de rättigheter som Förvärvaren erhåller enligt detta Avtal ska 

Förvärvaren till Överlåtaren utge ersättning enligt följande: 

 

 Ersättning om kronor # för varje anmälan om Resultat som 
Överlåtaren inger till Förvärvaren, att erläggas inom # dagar 
från mottagande av sådan anmälan. 
 

 Ersättning om kronor # för varje ingiven patentansökan  [på 
territoriet #]  omfattande överlåtet Resultat, att erläggas 
inom # dagar från mottagande av sådan anmälan. 
 

 Ersättning om kronor # för varje beviljat patent [på 
territoriet #] omfattande överlåtet Resultat, att erläggas 
inom # dagar från mottagande av sådan anmälan.  

 
Det är bra att Parterna tydligt anger om angiven ersättning ska vara uttömmande 
eller om ytterligare ersättning ska utgå i speciella situationer. Här nedan exempel 
på hur dessa två varianter kan formuleras. 
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Ersättning utöver vad som avtalats mellan Parterna i detta Avtal 
ska ej utgå avseende överlåtet Resultat.  
 
eller  
 
För Resultat som bedöms ha ett betydande värde i Förvärvarens 
verksamhet ska särskild tilläggsersättning till Överlåtaren utgå, att 
förhandlas separat mellan Parterna.  
 

 

12. Återöverlåtelse 
 

Parterna kan i vissa fall vilja överenskomma en återgång av det överlåtna 

resultatet till den enskilda forskaren. Det skulle till exempel kunna vara aktuellt 

om det visar sig att förvärvaren inte har någon användning av informationen, 

eller om förvärvaren patenterar men överväger att inte upprätthålla patentet. För 

att undvika onödiga och omotiverade inlåsningar av information kan det vara av 

stort värde att parterna hittar just vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda 

för att möjliggöra en återöverlåtelse. Det finns väldigt många sätt att beskriva 

förutsättningarna. Vid en återöverlåtelse måste parterna också förhålla sig till 

eventuella kostnader som förvärvaren har lagt ner på resultatet.  

 

Parterna måste dock säkerställa att förvärvaren uppfyller alla krav som 

åligger denne genom konsortialavtalet. Om förvärvaren utfäst att tillgängliggöra 

resultatet till andra deltagare i konsortiet, eller att bevilja licens på vissa villkor, 

så kan en återöverlåtelse komma i konflikt med sådant åtagande. En annan risk 

är att konsortialavtalet kanske inte medger att resultat överlåts annat än på vissa 

villkor, och  en sådan inskränkning träffar också återöverlåtelse till en akademisk 

forskare. Exempel på hur återöverlåtelser kan formuleras ges nedan. 

 

Vidmakthållande och återöverlåtelse (om patentansökan 

inte fullföljs eller patent inte vidmakthålles) 

 

Om Förvärvaren av något skäl inte skulle vidmakthålla en 

registrerad patentansökan och/eller patent för ett Resultat [på 

territorium #] har Överlåtaren rätt att på egen bekostnad vidta 

nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla sådan patentansökan 

och/eller patent. 

 

Om Förvärvaren inte längre önskar vidmakthålla en registrerad 

patentansökan eller patent [på territorium #] ska Förvärvaren i 

underrätta Överlåtaren härom och erbjuda Överlåtaren att [utan 

att erlägga ersättning / på skäliga villkor / mot ersättning för 

dittills nedlagda patentkostnader] få sagda patentansökan eller 

patent överlåtna till sig. Förvärvaren ska i sådant fall skyndsamt 

utfärda överlåtelseförklaring och andra erforderliga handlingar för 

att vidmakthållande ska kunna ske. 
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Återöverlåtelse (om informationen inte ska nyttjats) 

 

Inom [tre månader] från och med Avtalstidens slut ska 

Förvärvaren till Överlåtaren återöverlåta samtliga sådana Resultat 

som Förvärvaren inte har för avsikt att [nyttja / kommersialisera] 

och som alltjämt är i Förvärvarens ägo. Om något slags rättighet 

till sådant Resultat upplåtits till tredje man så ska skriftligt 

samtycket till återöverlåtelsen först inhämtas från denna eller 

dessa. Ersättning som Överlåtaren erhållit för sådant Resultat ska 

återbetalas till Förvärvaren om inte annat överenskommes. 

 

 

13. Sekretess 
Överlåtelseavtalet bör innehålla en klausul om sekretess. Den bör ange både 

vilket slags information som ska hemlighållas och vad respektive part får göra 

med sekretessbelagd information. Det är lämpligt att klausulen återspeglar 

parternas sekretessåtagande i det aktuella konsortialavtalet, för att undvika 

konflikt mellan åtagandena. 

 

 

14. Tvistlösning 
Tvistlösningsklausulen ska ange hur parterna avser att lösa en tvist som de inte 

kan lösa genom samtal och förhandling dem emellan. Tvistlösningsmekanismen 

bör omfatta medling som ett första steg. Medlarens roll är att hjälpa parterna att 

hitta den bästa kompromissen i den uppkomna situationen för att undvika att 

tvisten ska gå vidare till nästa steg. Det är möjligt att i avtalet skriva in att 

medlingen ska följa en erkänd formell modell (exempelvis Stockholms 

Handelskammare administrerar medling i affärstvister) eller att endast personer 

med särskild kompetens på området ska anlitas för uppdraget (exempelvis 

personer med CEDR-ackreditering). Det kan vara bra att förtydliga om 

genomgången medling ska utgöra en förutsättning för parterna att inleda en 

process eller om medlingssteget ska vara frivilligt.  

 

Tvistlösningsklausulen ska också ange om tvisten ska lösas i allmän 

domstol eller genom ett skiljeförfarande. Ett skiljeförfarande kan hemlighållas, 

medan en tvist i domstol blir offentlig. Om tvisten skulle röra känslig information 

och forskningsresultat så är det inte, utifrån sekretessaspekten, att 

rekommendera att låta tvisten avgöras i allmän domstol. Ett skiljeförfarande är 

dessutom en snabb process och dom kan meddelas inom några få månader från 

påkallandet. Att lösa tvisten i allmän domstol är ett långvarigt förfarande, 

tingsrättsprocessen kan ta mer än ett år och därefter kan domen också överklagas 

till hovrätten.   

 

Dock är ett skiljeförfarande oftast mer kostsamt än en prövning i domstol. 

Skulle förvärvaren vilja lösa eventuella tvister genom ett skiljeförfarande så bör 

överlåtaren, som är en privatperson, kräva att förvärvaren tar ett större ansvar 

för kostnaderna. Detta kan regleras på många olika sätt. En variant bland många 

är att ange att parterna, oavsett utgången i målet, ska stå sina egna 
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rättegångskostnader (dvs sina ombudskostnader, kostnader för undersökningar 

och liknande) samt att förvärvaren ensam eller till viss angiven del ska stå för 

kostnaderna för förfarandet. Det kan vara rimligt att i så fall också skriva in en 

klausul som undantar förvärvarens kostnadsansvar för processer som inleds av 

överlåtaren mot bättre vetande. 

 

Om parterna ska välja skiljeförfarande rekommenderas att låta 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, eller annat välrenommerat 

institut, administrera förfarandet.  

 


