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Att skriva sekretessavtal
Känslan när ni har kommit på en idé som verkar riktigt bra är både härlig och omtumlande.
Vad händer nu? Tänk om någon ”stjäl” vår idé. Det är inte ovanligt att till och med vuxna innovatörer
blir lite hemlighetsfulla när de utvecklar uppfinningar. Det är helt normalt att känna så, men det hindrar er.
Det är bättre att välja ut kloka personer och testa idén på.
Övningens syfte: För den som sysslar med uppfinningar är kunnandet att skriva sekretessavtal grundläggande.
Eleverna får en mall för hur det går till och varför det är så viktigt.
På heder och samvete
Men innan ni berättar om er idé ska ni alltså be personerna skriva på ett sekretessavtal. Det innebär att de
lovar på heder och samvete att inte berätta för någon om er idé. Det är viktigt inte bara för att lugna er utan
också för att om idén kan utvecklas till en uppfinning som det går att ta patent på eller söka designskydd för så
måste uppfinningen vara ny.
Undvik hinder för patent
För att kunna söka patent krävs ganska mycket, till exempel att uppfinningen har teknisk höjd och att
den har ett nyhetsvärde. Nyhetsvärde innebär att det ingenstans yppats ett ord om uppfinningen.
Det gäller i media, på nätet, på mässor och seminarier, i något offentligt sammanhang. Då mister
uppfinningen tyvärr sitt nyhetsvärde och du kommer att nekas patent.
Kalle Ankas brorsöner och nyhetshinder
Om du vill kunna söka patent är det superviktigt att din idé inte blir känd. Det här är en sann historia om hur lite
som behövs för att röja en hemlighet.
Det var en uppfinnare som hade kommit på en metod för att lyfta sjunkna skepp från havsbotten
med hjälp av luft. Hen ville få patent på sin avancerade metod men fick nej från patentverket.
Skälet var att i seriemagasinet Kalle Anka hade Knatte, Fnatte och Tjatte stoppat in pingpongbollar i ett skeppsvrak som steg upp till ytan.
Patentverket menade att det fanns ett nyhetshinder och därför var uppfinnaren tvungen att begränsa
sin patentansökan för att få igenom den. Skriv alltid sekretessavtal med de som du samarbetar med eller
får råd av.
Skriv ut mallen för sekretessavtal
Ett korrekt ifyllt sekretessavtal blir er garant för att idén förblir hemlig. Vi har en mall för hur ett sådant
sekretessavtal kan se ut. Kopiera upp så många exemplar ni behöver innan ni ger er ut i verkligheten.
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Sekretessförbindelse
avseende Finn upp
BAKGRUND
Denna idé har eleverna tagit fram i innovationsprocessen Uppfinnarresan. De vill
nu undersöka om idén håller genom att prata med dig. I Finn upp ingår en möjlighet
för alla Sveriges elever i årskurs 6-9 att tävla med sina idéer till uppfinningar. Vid
tidigare uppfinnartävlingar har det funnits idéer som haft patenterbara lösningar
eller behov av att skydda designen. För att nyhetshinder inte skall uppstå och för
att se till att vinnarna inte i förväg avslöjas har denna sekretessförbindelse
upprättats.
Undertecknad förbinder sig att behandla härigenom erhållen information såsom
konfidentiell och kommer ej att vidarebefordra den till andra. Detta för att
möjliggöra deltagande i Finn upp-tävlingen och vidare immateriella rättigheter.
Denna förbindelse gäller all information avseende idéer tills dess att
tävlingsresultatet offentliggörs. Om ansökan om patent eller designskydd ska
inlämnas ska i dessa fall informationen vara fortsatt konfidentiell, tills dess att
ansökan offentliggörs eller informationen på annat sätt blir allmänt känd.
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