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REMISSVAR (U2012/2313/F) 

Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och 
immateriella tillgångar vid universitet och högskolor  

 
Saco har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delrapporten Stödsystem 
för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och 
högskolor. 

Innovationer är en viktig faktor för tillväxt och välfärd. Innovationer skapar 
arbetstillfällen och ökar förutsättningarna för att ett lands ekonomi och 
näringsliv ska klara den globala konkurrensen. Huvudparten av 
utvecklingsdelen inom FoU sker i näringslivet, medan universitet och 
högskolor främst sysslar med forskning.  

Det är viktigt att det finns strukturer och system som kan ta tillvara de 
innovationer som sker inom universitet och högskolor. För att kartlägga och 
analysera stödsystemet för hantering av innovationer och immateriella 
tillgångar vid universitet och högskolor tillsattes den utredning som ligger till 
grund för den föreliggande delrapporten. 

Saco anser att det är svårt att kommentera vad utredaren själv benämner som 
en preliminär delrapport. Till exempel berörs de immateriella tillgångarna 
endast i förbigående och i vissa fall saknas konkreta förslag som aviseras 
komma först i den slutliga rapporten. Utredaren listar en mängd 
förbättringsåtgärder, men det är svårt att värdera helheten då en grundligare 
konsekvensanalys och kostnadsbedömning saknas.  

Utifrån dessa förutsättningar har vi valt att kommentera delrapporten och dess 
innehåll på ett mer övergripande plan.  

Inledningsvis håller Saco med utredaren om att tredje uppgiften behöver 
stärkas. Nyttiggörandet av forskning, användandet av forskningsresultaten och 
förmedlandet av kunskap till andra delar av samhället är inte tillräckligt 
prioriterat av högskolorna idag.  

Saco vill dock betona att detta inte är lärosätenas huvuduppgift, utan en uppgift 
som kommer efter den första och den andra uppgiften utbildning och 
forskning. Saco är därför tveksam till utredningens formuleringar ”universitet 
och högskolor bör ges förutsättningar och ansvar för att övergå till att vara 
näringspolitiskt verkande subjekt” samt ”ges en ledningsroll i de regionala 
innovationssystemen”. Lärosätenas viktigaste prioritering är och förblir 
utbildning och forskning.  

Ett annat problem är att forskare i huvudsak är forskare, inte entreprenörer. 
Det innebär att i många fall är forskaren varken lämplig eller villig att själv 
driva processen mot kommersialisering. Forskare behöver både finansiellt stöd 
och praktisk hjälp för att deras goda idéer skall leda till att nya produkter och 
tjänster etableras på marknaden.  

Saco är inte övertygad om att varje lärosäte skall bygga upp dessa tjänster själv. 
För att uppnå hög kvalitet på rådgivningsverksamheten kanske det är bättre 
med en mer samlad stödfunktion med engagerade personer som har lämplig 
kompetens på området.  Sådana stödfunktioner skulle kunna byggas upp 
regionvis, gemensamma för flera universitet och högskolor. Överhuvudtaget 
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kan ett större inslag av samverkan mellan lärosätena bidra till en effektivare 
och bättre hantering av nya upptäckter. 

Även samverkan med näringsliv och övriga intressenter måste uppmuntras och 
underlättas så att forskarna kommer i kontakt med driftiga entreprenörer och 
kapital. Här har staten en viktig roll att spela, genom att skapa mötesplatser 
och strukturer där forskare och näringsliv kan sammanstråla.  

För en mer ingående bedömning av förslagen i delrapporten hänvisar vi till 
bilagt remissvar från Sveriges Ingenjörer. Vi hänvisar även till bilagt svar från 
Akademikerförbundet SSR som bland annat pekar på betydelsen av, inte minst 
för välfärdssektorn, de innovationer som sker inom det samhällsvetenskapliga 
området. 

Naturvetarna, Sveriges Läkarförbund, och Sveriges universitetslärarförbund 
har lämnat in svar direkt till departementet.  
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