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”Bättre rättssäkerhet för 
uppfinnare bör prioriteras” 
Ramverket när det gäller immaterialrätt behöver reformeras för att ge skydd 
för start-up-företag och uppfinnare. Det skriver Peter A Jörgensen och Kjell 
Jegefors i en replik. 

Uppfinnaren Håkan Lans har kämpat i över tio år om licensrätten till en 
uppfinning som uppges ha genererat flera miljarder kronor till försvarskoncernen 
Saab. Det är ett av Sveriges mest uppmärksammade patentbråk. Här är Håkan 
Lans i sin verkstad i källaren. Foto: Lars Pehrson (Arkiv 2016)

REPLIK | IMMATERIALRÄTT
”Kreativa näringar ger tillväxt” skriver närings- och 
innovationsminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan 
Johansson och generaldirektör Susanne Ås Sivborg på Näringsliv 
Debatt 3/1.

Där presenteras regeringens 80-miljonsatsning på immaterialrätten 
som bland annat innefattar informationsaktiviteter, ny 
kunskapsutveckling inom området samt stöd till specialiserad 
rådgivning till företag. Detta är mycket välkommet. Bara Ericsson 
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skrev 2015 ut fakturor till licenstagare på 15 miljarder kronor. 
Potentialen för den kunnige är med andra ord stor.

Det är stora luckor i ramverket i Sverige. Risken för tvister om ett 
patent eller patentintrång är stor i synnerhet om man utvecklar en 
attraktiv affärsidé. Har man inte möjlighet att försvara sina 
rättigheter saknar de värde. Regelverket för rättegångarna vid 
patenttvister är inte rättssäkert för en entreprenör, uppfinnare eller 
start-up-företag, det vill säga en kapitalsvag part. Rättegångarna kan 
fördröjas av en kapitalstark part. Här har Tyskland regler, som 
medför att genomsnittstiden är nio månader för ett mål medan det i 
Sverige är det 34 månader. Käranden måste, som regel, ställa ut en 
bankgaranti på eventuella intäktsförluster hos svaranden. För en 
kapitalsvag part medför detta att processande är uteslutet. Denna 
rättsosäkerhet står i skarp kontrast till Morgan Johanssons uttalade 
”Stöld är stöld även om det handlar om immateriella rättigheter”.

Hur ser det då ut när entreprenören ger sig ut på den internationella 
marknaden? Den så kallade Kingstonstudien som utfördes år 2000 
visade att av de intervjuade 600 europeiska mindre 
innovationsföretagen, som etablerat sig i USA, hade två tredjedelar 
utsatts för kopiering av deras patenterade produkter. De finansiella 
konsekvenserna betecknades som allvarliga i 21 procent av fallen. 
Med andra ord är Håkan Lans inte ensam. Samtidigt vet vi inte 
omfattningen av problemen. Europeiska kommissionen har bland 
annat föreslagit en försäkringslösning.

Vi välkomnar det ökade intresset för immaterialrätten. 
Ramverket behöver reformeras för att ge skydd för kapitalsvaga 
parter. Enbart information räcker inte.

Peter A Jörgensen 

Kjell Jegefors

artikelförfattarna har tidigare varit verksamma bland annat i 
Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska 
Uppfinnareföreningen
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