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Immateriella rättigheter vid inköp -
Översikt över nuvarande bästa praxis

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Tobias Hedberg

Patent och andra immateriella rättigheter är ett växande område i företags- och uni-
versitetsvärlden. Detta arbete har undersökt akademiska publikationer och intervjuat
åtta sakkunniga personer på ledande positioner i stora företag för att finna ett bästa
praxis i hanterandet av dessa rättigheter i inköpssituationer.

När företag eller universitet kommer på en ny lös-
ning på ett problem är det rekommenderat att få
denna skyddad rättsligt genom att patentera den.
En fördel med patent är att priset som betalas för
att få enskild rätt att tillverka och distribuera lös-
ningen är att den blir offentlig. Genom att göra
den publik bidrar den till att andra kan dra nytta
av detta och genom detta finna utvägar på andra
problem. På så sätt utbyts kunskap och i längden
växer ekonomin. Större företag kan ha en stor
samling patent, en så kallad patentportfölj.

När företag köper in tjänster eller komponen-
ter från andra företag kan det uppstå problem om
kunskapen om immateriella (IP) rättigheter (så-
som patent) är låg eller obefintlig. Om utveck-
lingen av en produkt läggs ut på kontrakt till en
leverantör uppstår problem om ägandeskapet av
patentet för produkten inte på förhand är avgjort.

Det är här detta arbete tar vid; vad är egentli-
gen bäst praxis vid olika typer av inköpssitua-
tioner? För att ta reda på detta har en lit-
teraturstudie gjorts på akademiska publikationer,
för att sedan efterföljas av åtta intervjuer med
sakkunniga personer på ledande positioner i stora
och merparten också globala företag, med omsätt-
ningar räknat i miljarder Euro eller USD.

Efter att ha sammanställt vad litteraturen föres-
lår och vad som faktiskt används ute i före-
tagsvärlden (intervjusvaren) står det klart att det
är inte alltid finns en överensstämmelse. Vad
gäller t.ex. kostnadsestimering av licenser och
ägandeskap, är en del av litteraturen föreslagna
modeller för komplicerade och tidskrävande för att
i nuläget vara användbara i praktiken.
Det som föreslås i slutsatserna i arbetet är bland

annat att varje företag som äger någon IP bör
ha en strategi för att hantera dessa. Att göra en
analys av den egna portföljen för att avgöra sat-
sningar inom R&D, vilka patent som ska behållas
är viktigt för ett välfungerande företag. Vid kon-
takt med leverantörer av produkter eller tjänster
ska ägandeskapet av all IP på förhand bestäm-
mas i ett kontrakt. Avtalen med leverantörerna
får inte heller vara för exklusiva eftersom det kan
leda till en inlåsningseffekt, där ett senare byte av
leverantör kan vara problematiskt.
Avslutningsvis visar både litteraturen och inter-

vjuerna att för att IP ska fungera väl i ett före-
tag krävs det att patentavdelningen jobbar i ett
nära samarbete med högsta ledningen och utveck-
lingsavdelningen.


