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Som anställd har du ofta rätt till ersättning när du utvecklat en uppfinning på jobbet. Den som 

vet vilka rättigheter du har är juristen Marianne Lettström. Hon ger Ingenjörsamfundets 

medlemmar gratis rådgivning. 

Lär dig mer om dina rättigheter Alltid rätt till skälig ersättning? Vem är hon? Juridisk 

rådgivning om arbetstagares uppfinningar  

Vill du kontakta uppfinnare? Svenska Uppfinnareföreningen  

Marianne Lettström är Ingenjörsamfundets jurist med specialisering på arbetstagares 

uppfinningar. Hon anställdes 1996 av dåvarande vd Sune Hilstad som var starkt engagerad i 

frågan. Dessförinnan arbetade Marianne på Ackordcentralen med obeståndsjuridik för mindre 

företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Hennes drivkraft var, och är fortfarande, att få 

parterna att närma sig varandra under förhandlingen. Ofta bistår hon människor som är djupt 

personligt berörda av ärendet. 

Vilka kontaktar dig? 

- Det är anställda som har fackförbundets stöd i ryggen. Idéer, uppfinningar och patent är 

udda frågor för fackets jurister och då kan jag reda ut frågorna. Vi har även en allmän 

avdelning av medlemmar där en del uppfinnare finns med och till dem ger jag också råd. 

Vilken hjälp kan du ge? 

- Jag kan till att börja med se om det är en patenterbar uppfinning och om den är inom 

arbetsgivarens verksamhetsområde. Om den är det är det viktigt att skriva ner vem som är 

uppfinnaren och vem som har rätt att nyttja uppfinningen.  

   - Jag brukar också resonera med dem om olika lösningar. Ska de gå vidare tillsammans med 

arbetsgivaren eller på egen hand. Om du brinner för din uppfinning tycker jag att du ska ta 

chansen och hitta din väg på eller utanför jobbet. 

   Arbetsgivare inom den offentliga sektorn har till dags dato varit relativt ointresserade av att 

ansöka om patent på uppfinningar. De har inte samma affärssinne och vinstintresse som finns 

i den privata sektorn. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Det-ar-bast-nar-bada-parter-vinner-nagot/Alltid-ratt-till-skalig-ersattning/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Det-ar-bast-nar-bada-parter-vinner-nagot/Marianne-Lettstrom/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Juridisk-radgivning/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Juridisk-radgivning/
http://www.uppfinnare.se/


  

RISKER 

Om arbetsgivaren inte är intresserad av uppfinningen, kan de sätta punkt för den då? 
- Ja, det kan dem under vissa premisser. Det är risken du tar, men du måste ändå anmäla din 

uppfinning till arbetsgivaren om den faller inom deras domän. Å andra sidan tar arbetsgivaren 

en risk om de nonchalerar dig, nämligen att du inte lämnar fler uppfinningar. Det är känsligt 

att bli ifrågasatt. 

I tvister har parterna ofta svårt att se saken från varandras håll. Det blir lätt 

ställningskrig. 
- Så är det. Jag brukar fråga ”Kan du ta en tvist och vara kvar på jobbet?”. En ny arbetsgivare 

kan vara intresserad av din uppfinningsförmåga och du har rätt att ta med dig dina kunskaper 

och erfarenheter. När jag analyserat ärendet och vad medlemmen vill kan jag föra en 

diskussion med honom om vilka chanser han har att utveckla idén. Man måste också tänka på 

lagen om företagshemligheter. 

  

BÅDA VINNER NÅGOT  

Exempel på bra resultat av en förhandling är när arbetsgivare och anställd kan dela på 

exploateringsrätten, utifrån geografi eller segment. De kan till exempel dela upp marknaden i 

den offentliga och privata sektorn. 

   Det är bäst att försöka hitta lösningar där båda parter vinner något. 

Var går gränsen för vad du kan hjälpa medlemmar med? 

- Fackförbundets jurister sköter tvister i arbetsrättsliga ärenden, så du ska alltid koppla in 

fackets jurister i en konflikt. Du kan kontakta mig för att höra hur du ska agera inför en 

diskussion med arbetsgivaren. Jag kan också hjälpa medlemmar att skriva fribrev. Det kräver 

Almi för att kunna ge ekonomiskt stöd om du själv vill exploatera uppfinningen. 

  

TIDEN PÅ DIN SIDA 

Den som har gjort en banbrytande uppfinning som är patenterbar och som arbetsgivaren 

utnyttjat, ger Marianne Lettström rådet att se långsiktigt på saken. 

   - Du har tio år på dig att få en skälig ersättning. Ju längre tid det går desto högre belopp kan 

du få om uppfinningen skulle ge verksamheten stora intäkter. Var noga med att dokumentera 

vad du gjort självständigt, hur det gick till och vilka andra som deltagit. För tyvärr är det ofta 

omöjligt att få chefer att vittna i mål mot arbetsgivaren.  

   Det finns fall i skiljedomsförhandlingar som gett miljonersättningar till arbetstagaren. Och 

varför inte när företagen delar ut enorma bonusar.  

Läs mer om arbetstagares rättigheter till uppfinningar på www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-

medlemskap/Formaner/Juridisk-radgivning. 

  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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Alltid rätt till skälig ersättning? 
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Väldigt många patenterbara uppfinningar är normal teknisk utveckling. Antalet patent skiljer 

sig åt mellan branscher, inom byggbranschen tas i princip inga patent, inom IT och telekom 

söker man patent för allt. Framgångsrika företag som Ikea och H&M startades inte genom 

patent.  

   Stora bolag inom till exempel telekom och läkemedel är forskningsfabriker med väl 

fungerande rutiner för patent. De ansöker om många patent och medarbetare får 

schablonersättningar, cirka ett halvt prisbasbelopp (2010: 21200 kr), för att smörja fabriken. 

Ofta är de anställda nöjda med att få forska. Framgångar spelar större roll än ersättningar. De 

trivs med sina jobb och får erkännande i sin yrkesroll, men det är ändå här som 

miljonersättningar betalats ut genom skiljedom. 

   På andra arbetsplatser finns det anställda som kämpar för att få fram en uppfinning utan stöd 

från arbetsgivaren. Genom sitt självständiga arbete och sin kreativa förmåga lyckas de ta fram 

en patenterbar uppfinning. Då ska de få en skälig ersättning. För den som stångat sig blodig 

spelar ersättningen större roll för att få bekräftelse. 

Detta är Marianne Lettström 
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Jurist som specialiserade sig på arbetstagares uppfinningar. 

Ålder: 63 år 

Familj: make, tre barn och hund 

Yrke: jurist 

Bor: Danderyd, norr om Stockholm 

Favoritmat: italienska köket 

Älsklingsmusik: klassisk 

Favoritsport: promenader även med golfklubba 

Senast lästa bok: ”52 samtal med en terrier” av Stefan Eklund 

Senaste film: Avatar 

Senaste konsert: Opera D’amore 

 


