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Fråga/Question (id: 232997)  

AUC.72 - Enligt bestämmelsen ska beställaren ha äganderätt till 
uppdragsresultatet och allt övrigt material som tas fram inom ramen för 
uppdraget. Denna ändring av ABK 09 innebär en kraftig avvikelse från 

branschpraxis som fråntar konsulten grundläggande och nödvändiga rättigheter 
till resultatet av konsultens arbete. Uppdragsresultat och övrigt resultat som tas 

fram inom ramen för uppdraget är en viktig del av konsultens kunskapskapital 
som konsulten måste ha rätt att använda för utveckling av sin rådgivning till 
nytta för kunderna och i övrigt i sin framtida verksamhet. Vad gäller övrigt 

material som inte är en del av uppdragsresultatet är det dessutom fråga om 
ofärdigt material som är en del av konsultens pågående arbetsprocess. Korrekt 

uppfattat att denna ändring av ABK 09 utgår? 
 
Svar/Answer 

AUC.72 ändras till:  

  

Med ändring av ABK 09 kap 7 §§ 1 och 7 gäller: 

B erhåller fullständig nyttjande- och förfoganderätt till allt arbete och material som upp- eller 
tillkommer i samband med utförande av uppdrag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 
hänförliga till resultatet överlåts till B, vilket innebär att B fritt får nyttja arbetsresultatet och därvid 
överlåta nyttjanderätten till annan. Arbetsmaterial  som ej är en del av resultatet förfogar konsulten 
över. 

Särskild ersättning till K utgår inte härför.  

K ska gentemot dennes personal och eventuell underkonsult göra förbehåll om Bs rätt enligt denna 
punkt. 

K får inte publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterialet eller arbetsresultatet utan B 
skriftliga medgivande.  

Enkätsvar och annat utredningsmaterial överlämnas till B som Bs egendom när uppdraget har 
slutförts. 

K får dock genom kopia nyttja utredningsmaterial eller arbetsresultat för att kunna utveckla sin 
rådgivning till nytta för kunder, tex som referensmaterial.  

Med ändring av ABK 09 kap 7 § 8 gäller: 

Av K utarbetade ritningar, program, allt demonstrationsmatereal, förslag, idéskisser, annan 
dokumentation och originalhandlingar liksom de datafiler som handlingarna framställs ur, efter slutfört 



uppdrag ska vara Bs egendom. B äger fritt och efter gottfinnande använda materialet och får även 
överlåta nyttjanderätten till annan.  

För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd ska 
äganderätten tillämpas såväl på utskrivna kopior som på skapade filer. K får dock genom kopia nyttja 

utredningsmaterial eller arbetsresultat för att kunna utveckla sin rådgivning till nytta för kunder, tex 
som referensmaterial.  

K ska namnges vid de tillfällen som objektet eller uppdragsresultatet presenteras. 

Vid förändringar av uppdragsresultatets handlingar bör alltid den ursprungliga K namnges. 

 


