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Abstract 

 

Ivan Starenius: Det svenska innovationskontoret – En organisation på gränsen mellan 

forskning, politik och näringsliv. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, VT, 2014. 

 

Genom att studera statliga rapporter och andrahandslitteratur kartläggs översiktligt de 

forskningspolitiska led som föreligger och har format det svenska innovationssystemet och 

hur högskolor och universitet kommit att ses som en avgörande del av systemet som 

frambringar innovationer och stimulerar en alltmer kunskapsintensiv ekonomi. Genom en 

inblick i de innovationsstödjande verksamheter som sker vid ett innovationskontor, 

omständigheterna råder och eventuell problematik som uppstår undersöks dess medlande 

verksamhet i gränslandet mellan forskning, politik och näringslivet. I denna uppsats studeras 

Uppsalas innovationskontor UU Innovation och dess verksamhet som ett konkret fall. 
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Inledning 

 

I regeringens proposition från 2008 om innovationsstödjande verksamheter skrivs det 

att: ”Det är regeringens bedömning att forskningssatsningar är bland det viktigaste Sverige 

kan göra för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och bidra till en hållbar tillväxt.”1 Och i 

ett flertal statliga offentliga utredningar under 1990- och 2000-talet undersöks hur man kan på 

olika sätt kan främja möjligheter till kommersialisering av forskningsresultat vid universitet 

och högskolor, för att bidra till högre tillväxt. 

Denna sorts argument ligger sedan många år bakom ett starkt och ständigt ökande fokus 

på nyttiggörande, kommersialisering och innovationer i forskningspolitiken. Realiseringen av 

den innovationsfokuserade politiken har tagit olika former under årens lopp, och 

konceptet ”innovationssystem” har blivit en integrerad del i den näringslivs- och 

forskningspolitiska diskursen. Inrättandet av den Svenska innovationsmyndigheten Vinnova 

är ett tydligt uttryck för detta. Innovationssatsningarna i forskningspolitiken har därutöver 

resulterat i en organisering där kommersialisering och innovationer från akademisk forskning, 

kollaborationer mellan akademiker och aktörer i näringslivet och uppdragsforskning 

underlättas med hjälp av experter på sådana överföringsaktiviteter. Dessa experter finns inom 

den organisation som kallas innovationskontoret, och befinner sig genom sin roll som 

överförare av information och kunskap mellan olika världar i ett slags gränsland mellan 

vetenskaplig forskning, politik och näringsliv. Det finns många aspekter att ta hänsyn till i 

dessa sammanhang. Politiska aspekter, regler och lagstiftning kring immateriellt ägande och 

patent, såväl som forskarnas viljor och intressen. När ett stort fokus läggs på nyttiggörande 

och samhällsnytta är det även viktigt att vara medveten om riskerna för politisering och 

styrning av den akademiska forskningen. Innovationskontoren har i sin position ett ansvar 

över att väga dessa aspekter mot varandra och för att ta hänsyn till många olika viljor och 

incitament. 

 

Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att närmre undersöka den innovationsstödjande verksamheten vid 

svenska universitet och högskolor i form av de innovationskontor som inrättats i ökande 

utsträckning sedan ca 2007, samt kontorens roll i det svenska innovationssystemet. Detta 

genom att studera framväxten av systemet som det ser ut idag med utgångspunkt i de politiska 

                                                 
1 Proposition, 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation. Stockholm, Utbildningsdepartementet. s.1. 
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diskussionerna kring högskolans roll i samhället och immaterialrättsliga faktorer. 

Innovationskontoret vid Uppsala Universitet studeras som ett konkret fall på sådan 

verksamhet. Statliga utredningar och rapporter används för att få inblick i de politiska 

agendorna och hur synen på högskolans roll och uppgifter förändrats i samband med ett 

ökande fokus på samhällsnytta, innovationer och kommersialisering i forskningspolitiken. 

Genom att använda David H. Gustons begrepp ”boundary organizations”, här översatt 

till ”gränsorganisationer”, analyseras de svenska innovationskontorens funktion och dess roll i 

systemet, samt vidare hur frågor gällande immateriellt ägande hanteras i kontexten som ett 

exempel på den medlande verksamheten som sker. 

De övergripande frågeställningar som uppsatsen söker att besvara innefattar: Hur kom 

de svenska innovationskontoren att växa fram? Hur realiseras de politiska initiativen i form av 

innovationsstödjande verksamheter? Vilka immaterialrättsliga, och andra, aspekter måste tas 

hänsyn till i kommersialiseringsprocesser? Hur arbetar innovationskontoren med dessa 

medlande aktiviteter? Hur ser de involverade på verksamheten, inifrån och utifrån? 

 

Material 

Det huvudsakliga materialet som används för att erhålla en bild av debatten, idag och 

historiskt, är två statliga rapporter: SOU 2005:95 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar, och 

SOU 2012:41 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: 

Kartläggning, analys och förslag till förbättringar. Rapporten från 2005 bidrar, utöver dess 

huvudsakliga uppdragsutredning även till en historisk överblick genom bland annat 

sammanfattningar av tidigare utgivna, till ämnet relaterade statliga rapporter från 1944 och 

framåt. 2012 års rapport ger god insikt i senare tids diskussion om innovationsstödjande 

verksamheter, samt den riktning senare diskussioner och resulterande satsningar går mot. I 

stora drag kan man säga att i rapporten från 2005 framhävs behovet av kompetenta 

stödstrukturer som på ett adekvat sätt hanterar och underlättar 

kommersialiseringsverksamheter från högskolan och samarbeten med aktörer inom industrin. 

Efter detta började innovationskontoren instiftas vid fler och fler universitet i landet från ca 

2008. Rapporten från 2012 utvärderar i sin tur hur väl den innovationsstödjande verksamheten 

vid högskolorna fungerar samt vad som kan förbättras, i syfte att underlätta och främja 

nyttiggörandet av forskningsresultat. 

Utredningen från 2005 överväger huruvida det behövs ett förtydligande av 

samverkansuppgiften (1 kap. 2 § andra stycket) i högskolelagen, för att främja nyttiggörande 

av forskningsresultat. Innebörden av samverkansuppgiften analyseras för situationen då 
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högskolan ges möjligheten att ta över rätten till patenterbara uppfinningar, och situationen då 

högskolan blir skyldig att ta emot anmälningar om uppfinningar som uppkommer från dess 

forskare.2 Det framhävs även att det är viktigt i sammanhanget att värna om forskningens 

frihet och forskarnas integritet, och att detta slås vakt kring inom ramen för förslagen som 

läggs fram av utredningen.3 

I utredningen från 2012 analyseras stödjande verksamheter för hantering av 

innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor för att skapa en 

överblick av dessa, samt under vilka förutsättningar de bevakas, förvaltas och utbyts. Utifrån 

detta lämnas sedan förslag på åtgärder som kan förbättra de innovationsstödjande 

verksamheterna.4 

Gällande de statliga utredningarna är det värt att poängtera att gruppen som utför 

studien inte nödvändigtvis innehåller representanter från riksdag eller regering. Utredningarna 

ges ut i utredarnas namn och de är fristående och tillfälliga inrättningar som tillsätts av 

regeringen. Regeringen styr till viss del utredningen genom generella direktiv för arbetet, 

samt de ekonomiska och administrativa resurserna. Forskaren Anna Friberg skriver om 

statliga utredningar, och hon menar att dessa styrmedel ger regeringen indirekt och inte 

kontinuerlig kontroll över utredningarna. Friberg diskuterar även att forskare som medverkat i 

statliga utredningar kan medföra att dess betänkanden får viss akademisk färgning, även om 

de i grunden är av politisk natur och leder fram till politiska förslag.5 

För att närmare studera Uppsala universitets innovationskontor UU Innovation och dess 

verksamhet används material som finns tillgängligt via deras hemsida, samt en intervju med 

en anställd på UU Innovation för att få djupare inblick i verksamheten och mer detaljerat 

kunna besvara frågorna om hur verksamheten utförs vid ett innovationskontor. Viktigt att ta 

hänsyn till vid nyttjandet av källor i intervjuform är intervjuobjektets position i 

sammanhanget och vilka subjektiva vinklingar detta kan resultera i. Personen i fråga ger sin 

bild av verkligheten, och det är därmed viktigt att beakta andra eventuella sätt att se på saken. 

Vidare så används en rapport från en undersökning utförd på uppdrag av Uppsalas 

innovationskontor om forskares (vid Uppsala universitet) attityder till och erfarenheter av de 

                                                 
2 SOU, 2005:95. Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. Utredningen om rätten till resultaten av 

högskoleforskningen. Stockholm: Fritze. s.137 
3 Ibid, s.48 
4 SOU, 2012:41. Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och 

förslag till förbättringar. Stockholm: Fritze. s.17 
5 Anna Friberg, Experterna och språket: Begreppshistoriska perspektiv på statens offentliga utredningar. I Dolt i 

offentligheten: Nya perspektiv på traditionellt källmaterial. Staffan Förhammar, Jonas Harvard och Dag 

Lindström (red.), s.47-59. Limhamn: Sekel Bokförlag; 2011. 
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innovationsstödjande verksamheterna vid universitetet. Rapporten är utifrån en enkätstudie 

där statistik samt analytiska tolkningar presenteras, och används här för att få ytterligare insikt 

i forskarnas perspektiv. 

 

Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning på olika aspekter av kommersialisering av akademisk 

forskning, teknologiöverföring och dess konsekvenser. Många av dem som dyker upp 

behandlar det amerikanska fallet och de amerikanska universitetens 

teknologiöverföringskontor. För att komma närmare fokusområdet för min studie har jag 

begränsat min studie av andrahandskällor till de som huvudsakligen berör situationen i 

Sverige. En sådan studie är av Magnus Eklund och används här för att bygga upp 

bakgrundsbilden av hur innovationssystemkonceptet kom att växa fram och användas i 

Europa och Sverige. Samt de olika intressen och politiska led som föreligger dagens 

användnings av innovationssystemkonceptet i politiken. Eklunds studie undersöker hur 

innovationsdebatten och forskningsfinansieringsreformer har påverkat kopplingar mellan 

universitetssektorn och näringslivet, samt innovationssystemkonceptets roll och framväxt. 

 En annan relevant studie är av Mark O. Sellenthin, som behandlar faktorer som 

påverkar samarbeten mellan universitet och industri, med fall i Sverige och Tyskland som 

utgångspunkt. Resultaten från studien visar att finansiella begränsningar, individuella attityder 

och personliga erfarenheter av patentering påverkar samarbeten med industrin. Det framhävs 

att forskare som upplevt en minskning i basfinansiering för sin forskning och som utför 

applicerad forskning är mer benägna att ingå samarbeten med industrin. Samt att forskare som 

sedan tidigare innehar patent, har positiva attityder till kommersialisering samt forskar inom 

ingenjörsämnen är mest troliga att engagera sig i kommersialiseringsaktiviteter.6 De resultat 

som Sellenthin presenterar stämmer I stort överens med den bild som jag fått av situationen 

genom min studie. Sellenthin går dock in närmre på forskarnas situation och synsätt i 

sammanhanget, medan min studie fokuserar på innovationskontoren. Det är såklart viktigt att 

även ta hänsyn till forskarna eftersom de är en avgörande del av de aktiviteter som 

innovationskontoren finns till för att understödja. Sellenthins studie bidrar på så sätt till att få 

djupare insyn i forskarnas sida av samspelet. 

 

                                                 
6 Mark O. Sellenthin, Factors That Impact on University-Industry Collaboration: Empirical Evidence from 

Sweden and Germany. Brussels Economic Review vol. 54 no. 1 (2011): s.81-100. s.81 
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Teoretiska begrepp 

För att analysera innovationskontorens verksamhet och funktion i innovationssystemet 

appliceras David H. Gustons begrepp ”boundary organizations”, här översatt 

till ”gränsorganisationer”. Guston skriver om amerikanska tekniköverföringskontor 

(technology-transfer offices) som en form av gränsorganisation, begreppet appliceras i min 

uppsats på den svenska motsvarigheten, innovationskontoren. 

I Gustons text om gränsorganisationer undersöks amerikanska politiska initiativ för 

kunskaps- och teknologiöverföring ur ett så kallat huvudman-agent perspektiv7, där 

politiker(huvudmännen) försöker administrera över forskningsväsendets produktivitet genom 

att införa specifika incitament för forskarna(agenterna) att ägna sig åt mätbara, 

forskningsbaserade innovationsaktiviteter. Huvudman-agent teori är ett redskap för att 

föreställa sig relationen mellan regering och vetenskap och hjälper att strukturera 

undersökningen av det arbete som sker på ”gränsen” genom att identifiera och karaktärisera 

förhållandet mellan aktörer som verkar över samma gräns. I fallet med vetenskap är 

förhållandet delegationen av auktoritet som är inneboende i offentligt stödd forskning, vilket 

medför risker och fördelar för båda parter. Teknologiöverföring, försöket att förflytta 

intellektuella och andra produkter från forskningslaboratoriet till kommersiell användning, är 

ett exempel på sådant arbete som sker på gränsen, eftersom det innebär en gränsdragning 

mellan forskning och andra aktiviteter, samtidigt som man försöker överbrygga den 

demarkationen så effektivt som möjligt. Genom att se regeringen som en ”huvudman” och 

forskare (och högskolor) som ”agenter” kan man bättre förstå strukturen hos 

teknologiöverföringspolitik och de regler och incitament som styr dess implementering. 

Gränsorganisationer stabiliserar gränsen mellan vetenskap och politik genom att medverka i 

en viss uppsättning huvudman-agent relationer.8 

Enligt forskare, kommersialiseringsspecialister med flera är de monetära incitamenten 

som tillhandahålls genom licensavgifter och royalties inte effektiva för att förändra beteenden. 

Motivationen att ägna sig åt teknologiöverföringsaktiviteter kommer inte från finansiella 

incitament, utan snarare från möjligheten att förflytta sin forskning bortom laboratoriet. Trots 

initiala rädslor (hos traditionella forskare) eller intentioner (hos beslutsfattare) att royalties 

skulle medföra att forskare ändrar riktning på sin forskning, så förändrar inte 

                                                 
7 Huvudman-agent-teori, översatt från engelskans ”principal-agent theory”. 
8 David H. Guston, Stabilizing the Boundary between US Politics and Science: The Role of the Office of 

Technology Transfer as a Boundary Organization. Social Studies of Science vol. 29 no. 1 (1999), s. 87-111. 

s.88. 
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kommersialiseringsaktiviteter vetenskap i den meningen att det förändrar forskning. Snarare 

så förbättrar teknologiöverföringsaktiviteter forskares och icke-forskares förmågor att 

samarbeta mot gemensamt tillfredsställande mål, menar Guston.9 Nämnvärt kan vara att 

kontexten för dessa observationer är amerikanska forskare inom det medicinska fältet, under 

90-talets senare hälft. 

Kommersialiseringsaktiviteter förekommer runt omkring och över gränsen mellan 

vetenskap och icke-vetenskap. Denna gräns har genom dessa aktiviteter blivit mer 

genomtränglig, för beslutsfattare, för specialister som assisterar i formaliseringar av forskning 

och upptäckter, för forskare som utöver publikationer vill kunna få patent och royalties, för ny 

kunskap och dess införlivning i teknologier, och slutligen för marknaden.  

Det kollaborativa arbete som utförs vid dessa aktiviteter använder sig av expertis från båda 

parter, och bidrar ofta till att båda parter utbildas. Teknologiöverföringsexperter har kommit 

att bli forskarnas agenter, precis som att forskarna är beslutsfattarnas agenter. Forskarnas mål 

att få tillgång till externt material och expertis; att etablera sina fynd; att skydda och 

marknadsföra dem, möjliggörs med hjälp av dessa experter.10 

Teknologiöverföringsexperter finns inom dessa gränsorganisationer. Politikerna skapar i 

och med dessa experter (som agenter för forskarna) incitament för forskare att utföra för 

samhället ekonomiskt viktiga innovationsaktiviteter. Teknologiöverföringskontor antar rollen 

som agent för både beslutsfattare och forskare. Det är denna tveeggade entitet som kallas 

en ”gränsorganisation”. Dessa organisationer är involverade i samproduktion genom att skapa 

en kombinerad vetenskaps- och samhällsordning som representeras av innovationer, genom 

att agera som agent för både politiker och forskare. På grund av detta destabiliseras inte 

gränsområdet mellan politik och vetenskap. De flexibla och kontinuerliga omförhandlingarna 

om gränsen mellan politik och vetenskap fortsätter inom organisationen, genom dess 

mekanismer.11 

Guston påpekar dock att det genom dessa aktiviteter medföljer ett hot om att forskning 

blir politiserat och kommersialiserat, en avledning från forskarnas mål såväl som 

makthavarnas, huvudmännens. Där de nya arrangemangen kan resultera i ett ineffektivt 

system som ägnar mer resurser än vad som är optimalt att säkerställa integritet och 

produktivitet. Det kan även leda till ett system där agenterna besvarar incitamenten och 

                                                 
9 Ibid., s.102-103. 
10 Ibid., s.104. 
11 Ibid., s.105-106. 
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sanktionerna i en utsträckning som missleder dem från att åstadkomma faktisk integritet eller 

produktivitet.12 

 

 

Framväxten av det svenska innovationssystemet 

 

Synsätt på innovation och innovationssystemkonceptets framväxt 

Under tidigt 1960-tal gjordes de första försöken att införliva kunskap och lärande i 

ekonomiska modeller, där kunskap behandlades som en vara som kunde köpas och säljas på 

marknaden, och problemet var hur man skulle på ett optimalt sätt allokera information i 

samhället. Det var denna sorts modeller som lade grunden för vad som kom att kallas ett 

innovationssystem. Innovationsdebatten i Sverige frodades särskilt mycket under 1970-talet 

och tidigt 1990-tal, då Sverige genomled två industriella krissituationer. Många utredningar, 

av akademiska forskare såväl som på uppdrag av statliga institutioner, gjordes angående 

innovationer och dess roll i samhället framkom i reaktion till dessa kriser. Forskare har även 

direkt associerat det stigande intresset för innovation i den industrialiserade världen med en 

generell kris för efterkrigstidens produktionsformer runt 1970. Scenen öppnades upp för nya 

tolkningar gällande ekonomins natur, orsaker till krisen och lämpliga förhållningssätt för att 

stödja tillväxt, av vilka vissa lade fokus på innovationers roll. En rapport som utkom 1979 

föreslog starka ökningar i resurser för att stödja utbildning och forskning inom naturvetenskap 

och teknik, samt forskning och utveckling inom privata företag. Det ansågs att den tekniska 

och industriella kompetensen överlag i Sverige behövde stärkas för att kunna möta framtida 

teknologiska utmaningar.13 

Under 1980-talet kom mer dynamiska ekonomiska modeller att växa fram och det 

framkom en modell som avvek från den centrala innovationskedjan; design, utveckling, 

produktion och marknadsföring, genom att analysera återkopplingslänkar mellan olika stadier 

i kedjan såväl som mellan existerande kunskap och ny forskning. Innovationssystemkonceptet 

uppstod i samma anda under mitten på 1980-talet och företrädde en mer systematisk syn på 

den socioekonomiska miljön inom vilket innovationsaktiviteter förekom, samt hur den kan 

underlätta respektive förhindra innovation. Under innovationssystemkonceptets tidiga stadier 

framhölls vikten av den kulturella och socioekonomiska miljön inom vilken 

                                                 
12 Ibid., s.93. 
13 Magnus Eklund. Adoption of the Innovation System Concept in Sweden. Diss., Uppsala universitet, 2007. s.44-

45. 
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kunskapsöverföring mellan olika aktörer sker, och hur kommunikation mellan dem påverkas 

av detta. Uppmärksamheten riktades huvudsakligen mot kunskap tillkommen utanför 

högskolan. Att den akademiska sfären lämnades utanför modellerna motiverades med att det 

var riskfyllt att högskolorna blev allt för nära kopplade till industrin, eftersom detta kunde 

negativt påverkar spridningen av forskningsresultat och kunskap i stort.14 

Innovationssystemkonceptet användes av ett ökande antal forskare under 1980- och 90-

talet för att beskriva en miljö som stödde eller förhindrade olika innovationsaktiviteter som de 

ansåg vara viktigast. Synen på innovationssystem och teknologisk förändring inom 

OECD(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)15 ändrades och började 

under denna tid ta form. En undersökning som genomfördes av OECD resulterade i en rapport 

som utkom 1992, vars resultat ses som ett genombrott för innovationssystemkonceptet inom 

OECD. Genom detta kom konceptet att anammas och användas i större utsträckning i många 

länder. Efter att innovationssystemkonceptet etablerats i politiken och i akademiska kretsar 

under tidigt 1990-tal så utvecklades det i flera riktningar. Många forskare riktade sin 

uppmärksamhet mot regionala innovationsstödjande aktiviteter, eller den omslutande 

innovationsmiljön för en viss ekonomisk sektor eller teknologi.16 

Under debattens gång framträdde ett flertal olika linjer för innovationstänkande. En 

sådan tankelinje framhävde i synnerhet vikten av individuella uppfinnare som kommer med 

nya idéer och entreprenören som gör det hela ekonomiskt genomförbart och gör det till en 

innovation, snarare än opersonliga institut och organisationer. Universitetens roll i 

förbättringen av innovationsklimatet ansågs huvudsakligen, men inte enbart, ligga i 

funktionen att tillhandahålla utbildning. Innovationsperspektiv skulle även inkorporeras i 

studenternas utbildning, samt stöd för uppstarten av företag baserade på idéer från forskning. 

Innovationspolitikens huvudsakliga uppgift ansågs vara att stödja radikala innovationer och 

uppstarten av nya företag, och därigenom stärka industrin och ekonomin. Ett avgörande medel 

för att lösa detta ansågs vara tillgängliggörandet att kvalificerad rådgivning stöd för 

entreprenörer. Tillväxtproblematiken ansågs inte kunna lösas genom ökade satsningar på 

akademisk forskning, vilket var regeringens rådande strategi, då ökade forskningsaktiviteter 

resulterande i publikationer vars fynd kunde leda till nya produkter inte nödvändigtvis bidrog 

                                                 
14 Ibid., s.33-39. 
15 OECD är en internationell ekonomisk organisation med 34 medlemsländer vars syfte är att stimulera 

ekonomisk tillväxt och världshandel. 
16 Ibid., s.40-42. 
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till någon tillväxt just i Sverige. Man skulle därför istället direkt satsa pengar på innovatörer 

och deras företag, även om inte heller detta var riskfritt.17 

En annan linje för innovationstänkande i Sverige betonade vikten av att förlita sig på 

samhällsvetenskaplig forskning i en aktiv statlig innovationspolitik. 

Innovationssystemforskning ansågs kunna vara ett särskilt användbart verktyg i 

transformationen av Sverige till en högteknologisk industriell ekonomi. Denna tankelinje 

innefattade följande definition av innovationssystem: 

Det nationella innovationssystemet utgörs av de institutioner och ekonomiska strukturer som påverkar 

takten och riktningen av teknologisk förändring i samhället. Ett nationellt innovationssystem innefattar 

inte bara systemet för spridning av teknologi och forskning och utvecklingssystemet utan även de 

institutioner och faktorer som avgör hur ny teknologi påverkar produktivitet och ekonomisk tillväxt.18 

 

En sådan definition privilegierar inte någon särskild form av innovation eller någon specifik 

sorts aktörs roll. Här framträder i högre grad opersonliga krafter, så som institut och 

organisatoriska strukturer, medan uppfinnare och entreprenörer är frånvarande. 

Innovationssystemkonceptet var då ännu ett relativt löst analytiskt ramverk som behövde bli 

mer rigoröst och formaliserat innan det kunde komma att fungera som ett ramverk för 

formuleringen av en bättre passande innovationspolitik.19 

Frågor gällande innovation och förnyelse inom industrin dök även upp bland ekonomer 

inom svenska industriförbund, vilket formade vad som kan ses som ytterligare en tankelinje 

kring innovation. Representanter för denna tankelinje betonade att problematiken låg i att 

transformera uppfinningar till inhemskt exploaterbara innovationer, och att det var i detta som 

regeringspolitiken kunde göra skillnad. Även om inkrementella innovationer och absorption 

av utländska teknologier var viktigt menade man att det var vitalt att fokusera på radikala 

produktinnovationer (under återhämtningen från den ekonomiska krisen). De nödvändiga 

idéerna kunde komma från fyra olika håll; forskning och utveckling hos stora företag, 

akademisk forskning, individuella uppfinnare och entreprenörer inom små företag. Alla dessa 

ansågs spela mycket viktiga roller för skapandet av radikalt nyskapande idéer.20 Här framhålls 

vikten av många olika aktörer för att främja innovation, till skillnad från de tidigare nämnda 

tankelinjerna där en specifik sorts aktör eller område framställs som betydligt viktigare än de 

andra. 

De fokala områdena för den svenska innovationsdebatten och kontexten inom vilket 

innovationssystemkonceptet kom att diskuteras och börja ta form var huvudsakligen 

                                                 
17 Ibid., s.48-57. 
18 Ibid., s.58. 
19 Ibid., s.58-62. 
20 Ibid., s.66-68. 
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relaterade till näringspolitiken och hur man skulle lösa de krisartade ekonomiska situationerna 

med hjälp av teknologisk utveckling. Trots detta introducerades innovationssystemkonceptet 

till fullo i den svenska diskursen genom väldigt skilda, forskningspolitiska kretsar, där 

forskningsfinansiering och universitetssektorn låg i fokus för debatten. Det var genom 

försöken att reformera svensk statlig forskningsfinansiering mellan 1995 och 2001 som 

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, grundades, vilket spelade en viktig roll i 

institutionaliseringen av innovationssystemkonceptet i den Svenska diskursen.21 

Inom den forskningspolitiska debatten förekom två sidor som starkt argumenterade för 

sin ståndpunkt, en som i högre grad förespråkade innovation och samhällsnytta och en motsatt 

där vikten av fri, nyfikenhetsdriven grundforskning starkt främjades. Från förespråkarna av 

starkare anknytningar och samspel mellan akademisk forskning och industrin argumenterades 

det att kunskap idag är någonting som produceras överallt i samhället och är nära 

sammankopplat med specifika samhälleliga behov. Därmed behöver universitet anpassa sig 

till denna nya verklighet och i högra grad bli en likvärdig partner med andra 

kunskapsproducenter samt justera sitt utbud till den föränderliga efterfrågan i samhället och i 

industrin. Ett försök att sammanlänka innovation med universitetsforskning som gjordes var 

genom att mynta konceptet ”Triple Helix”, vilket karaktäriserade de systematiska 

förhållandena mellan universitet, industri och regering och att dessa tre aktörer blir allt mer 

beroende av varandra. Det menades även finnas en trend av att de förlorar sina institutionella 

distinktioner och tar sig an funktioner som tidigare är tillskrivna de andra aktörerna. 

Resonemang där universiteten framställdes som gammalmodiga institutioner som bortsåg från 

samhällets behovs och eventuella effekter av dess forskning blev vanligare förekommande i 

debatten. Men det fanns ännu många aktörer som förespråkade vikten av fri grundforskning 

och uppmärksammade riskerna i att fokusera i allt för stora lag på dagslägets behov, ty de 

forskningsområden som är av strategisk vikt idag kan mycket väl skilja sig från de som är 

viktiga i framtiden.22 

Oron över att en stor del av resurserna för finansiering kom från externa sektorer drev 

universiteten och deras likasinnade inom det politiska systemet att under 80-talet samarbeta 

för att erhålla kontrollen över dessa resurser. Efterfrågan höjdes för att beslut gällande 

forskningsfinansiering skulle överföras direkt ifrån statliga förvaltningsorgan till 

universiteten. En statlig utredning, utgiven 1996, som kan sägas vara i hög grad universitets-

vänlig, framkallade många reaktioner från de som starkt förespråkade en forskningspolitik 

                                                 
21 Ibid., s.85. 
22 Ibid., s.88-91. 
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baserad på industriella behov. Men mycket sällan använde man sig av 

innovationssystemkonceptet, och då det användes var det i en kontext där man argumenterade 

för en fortsatt separation mellan innovations- och forskningspolitik, eller där universitetens 

integritet försvarades emot industriell efterfrågan. En annan rapport, utgiven 1998, gick i 

samma anda som den från 1996 och framkallade ännu en våg av kritik från förespråkarna av 

samhälleligt och ekonomiskt relevant forskning. Denna gång så nyttjades dock 

innovationssystemkonceptet i betydligt större omfattning. Det användes dessutom på ett sätt 

som skiljde sig från hur det tidigare använts, då universiteten och OECD hade tillgivits 

betydligt mindre vikt i innovationsdiskussionen. Genom att retoriskt presentera 

universitetssektorn som en del av ett system som producerar innovationer var det möjligt att 

kritisera den traditionella bilden av universiteten som organisationer som eftersträvar 

mänsklig nyfikenhet i relativ isolation från det omkringliggande samhället. Man tryckte på att 

om andra OECD länder hade transformerat sin forskningspolitik till en innovationspolitik 

riskerade Sverige att snabbt hamna efter om man inte gjorde detsamma. Genom att framställa 

länken mellan forskning och innovationer som någon okontroversiellt och självklart kunde 

förespråkarna för autonomi och forskningsfrihet inom universitet anklagas för att ignorera 

tydliga och obestridda forskningsresultat.23 

Sex år och tre stora utredningar mellan mitten på 90-talet och tidigt 00-tal mynnade 

slutligen ut i den nya svenska organisatoriska strukturen för forskningsfinansiering och 

uppkomsten av Vinnova den första januari 2001. Innovationssystemkonceptet utgör den 

ideologiska basen för Vinnova, vilket innebär ett systemtänkande om hur finansieringen av 

forskning och utveckling kan bidra till en hållbar tillväxt, i deras ord. I och med Vinnovas 

uppkomst kom innovationssystemkonceptet att frekvent förekomma i makthavarnas retorik 

och bli en framträdande del i diskussionen i efterkommande statliga program för 

forskningspolitik, näringspolitik eller regional politik.24 

Innovationsfokusen i forsknings- och näringslivspolitiken har fortsättningsvis varit stark 

under 2000-talet. I statens offentliga utredning från 2012 ges följande definition av ett 

innovationssystem: 

[…] ett innovationssystem kan definieras som en uppsättning av aktörer, samband i form av nätverk och 

organisationer som är ömsesidigt beroende. Aktörerna brukar delas in i undergrupper – 

produktionsstruktur (företag), kunskapsinfrastruktur (universitet) och stödstruktur (offentlig sektor). 

Universiteten blir med denna indelning verksamma i två av aktörsgrupperna (de båda sistnämnda).25 

 

                                                 
23 Ibid., s.134-135. 
24 Ibid., s.130-132. 
25 SOU, 2012, s.30. 
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Högskolans uppgift 

I högskolelagen fastslås det att högskolan i sin utbildnings- och forskningsverksamhet skall 

hålla hög kvalitet och vetenskaplig trovärdighet, samt värna om forskares integritet och 

forskningens frihet gällande val av forskningsproblem, metoder och publicering av resultat. 

Med avseende på uppdragsforskning vid högskolor var uppfattningen att detta inte fick 

komma i konflikt med de primära uppgifterna inom utbildning och forskning. I 1992 års 

version av högskolelagen framhävdes att det även ingick i högskolans forskningsarbete att 

sprida kännedom om verksamheterna samt hur dessa kunskaper och erfarenheter kunde 

tillämpas. Statsmakterna var övertygade att för att högskolan skulle kunna fullgöra sina 

uppgifter gällande utbildning och forskning av hög kvalitet och relevans var det avgörande att 

hålla sig informerad om behov och problem som uppstår i världen utanför akademin, 

samtidigt som samhället ska få ta del av och möjlighet att nyttja resultat av 

forskningsaktiviteter.26 

 I en statlig utredning från 1996 (SOU 1996:70 Samverkan mellan högskolan och 

näringslivet) konstateras det att högskolans verksamhet består av forskning och utbildning, 

inte i utnyttjande av forskningsresultaten i produktion eller industriell verksamhet eller genom 

ekonomisk exploatering av resultaten. Samt att högskoleforskares huvudsakliga arbetsuppgift 

inte var att ägna sig åt uppfinningsverksamhet. Om det i högskolelagen uttrycktes specifikt att 

högskolan hade som uppgift att kommersiellt exploatera sina arbetstagares uppfinningar 

skulle situationen vara annorlunda. Slutsatsen dras att det istället borde råda goda 

förutsättningar och finnas service och rådgivning för forskare som vill driva vidare sin 

forskning utanför den akademiska sfären.27 

I regeringens proposition 1996/97:5 (och prop. 1996/97:1) uttrycks att etableringen av 

samverkansformer mellan högskolan och det omgivande samhället syftar att utveckla 

högskolans verksamhet och åstadkomma en högre ”samhällsrelevans”, samt att kraven på att 

sådana samverkansformer ökar och fördjupas bör skärpas genom en ändring i högskolelagen. 

Detta följdes sedan upp av just en ändring i högskolelagen år 1997 som förtydligade 

högskolans uppgift att sprida forskningsinformation, samverka med samhället och sträva efter 

en högre grad av relevans och nytta för allmänheten genom utbildning och forskning. Det 

underströks dock att ökade samverkansaktiviteter inte fick inskränka forskningens frihet eller 

resultera i att forskningsresultat inte kom vidare forskning till godo.28 

                                                 
26 SOU, 2005, s.71-75. 
27 Ibid., s.63. 
28 Ibid., s.71-77. 
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Dessa frågor diskuterades fortsättningsvis flitigt i sammanhanget. Statens utredning från 

2005 ger exempelvis utifrån sin analys av situationen förslaget att högskolan bör få en 

utvidgad samverkansuppgift genom att det i högskolelagen tilläggs att man skall främja 

nyttiggörande av forskningsresultat tillkomna vid högskolan. Då den utvidgade uppgiften 

bland annat skall innebära att högskolan får förfoga kommersiellt över forskningsresultaten. 

Detta motiveras bland annat med att det i den rådande högskolelagen är otydligt vilka 

skyldigheter som vilar på högskolan enligt samverkansuppgiften, hur och om högskolan skall 

förvärva resultaten och vad som skall göras när en patenterbar uppfinning framkommer.29 

Högskolelagen ändrades senast med avseende på samverkansuppgiften år 2009 (i enlighet 

med regeringens proposition 2008/9:175), och trädde i kraft den 1 juli 2009, vartefter följande 

definition av samverkansuppgiften instiftades: ”I högskolornas uppgift ska det ingå att 

samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.30 

Man kan uttyda skiljaktigheter gällande högskolans roll och hur samverkansfrågan bör 

hanteras från vad som uttrycks i de statliga rapporterna och propositionerna. Det råder överlag 

konsensus om att samverkan mellan högskolan och näringslivet bör ske, men det finns viss 

skildhet huruvida det bör ske genom lagstiftningar och stödstrukturer, eller enbart genom 

stärkta stödstrukturer och bättre informering om dem. 

Återkommande i statliga utredningar är även att de reglementen som behandlar just 

samverkansuppgiften är otillräckligt preciserade och det sätt de är uttryckta och uppfattade på 

har lett till att många högskolor ser på sin position som mer begränsad än vad den egentligen 

är (på grund av t.ex. lärarundantaget, offentlighetsprincipen etc.), och agerar därefter31. 

 

Lärarundantaget 

I uppfinnarlagen regleras rätten för arbetsgivare, i privat och offentlig sektor, att kunna 

förvärva rättigheter till patenterbara uppfinningar som tagits fram av arbetstagare. För lärare, 

och alla anställda på skolor där viss lärarverksamhet igår i arbetsuppgifterna, finns en 

undantagsreglering som innebär att de inte omfattas av bestämmelserna i uppfinnarlagen. 

Lärare vid bland annat högskolor och universitet behåller enligt detta lärarundantag den fulla 

                                                 
29 Ibid., s.142-143. 
30  SFS 2009:45, Högskolelag. Stockholm, Utbildningsdepartementet. 
31 SOU, 2005, s.53. 
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rätten till sin uppfinningar och arbetsgivaren, skolan, har i det fallet inga lagstadgade anspråk 

till dem.32 

Starkt kopplat till diskussionen om högskolans samverkansuppgift och till vilken grad 

den uppfylls finns diskussionen om lärarundantaget. I många av de utredningar som skett runt 

ämnet tas lärarundantagets roll upp och det ifrågasätts huruvida det bör ändras eller tas bort 

helt för att i högre grad främja kommersialisering av forskningsresultat från högskolan, och 

därmed åstadkomma ökad samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. 

I statens offentliga utredning från 1944, som låg som grund för instiftandet av 

lärarundantaget år 1949, anges att högskoleorganisationen inte bör vara lämplig för att på ett 

bra sätt ta till vara på och utnyttja uppfinningar och forskningsresultat, samt att den fria 

forskningen skulle påverkas menligt om forskaren inte hade rätten till sina egna resultat. 

Under 1970-talet återkommer diskussionen om lärarundantagets lämplighet i statliga 

utredningar. I en rapport från 1977 uttrycks åter igen högskoleorganisationens olämplighet 

och risken att äventyra forskningens frihet. Forskares rätt till sina uppfinningar ansågs även 

vara viktigt vid rekrytering av forskare från verksamhetsområden utifrån högskolan. Det 

föreslogs en utvidgning av undantaget som skulle innefatta studenter, samt en skyldighet att 

anmäla framkomna uppfinningar. Men förslagen ledde aldrig till någon lagstiftning. 1980 

genomfördes ännu en utredning som behandlar arbetstagares uppfinningar, och vid det laget 

hade uppdragsforskning blivit en företeelse vid högskolan. Men även den gången försvarades 

lärarundantagen med att den fria forskningen skulle äventyras och det skulle kunna leda till att 

läroanstalterna börjar styra forskningen till vissa områden. I en rapport från 1996 diskuteras 

samverkansrollen och hur samarbeten mellan högskolan och industrin kan förbättras. 

Slutsatserna var dock att lärarundantaget bör behållas, att högskolan själva inte skulle bedriva 

kommersialisering av forskningsresultat, men att det borde råda goda förutsättningar och 

finnas service och rådgivning för forskare som vill driva vidare sin forskning utanför den 

akademiska sfären. I rapporter och propositioner utgivna mellan 1996 och år 2000 läggs fokus 

i ökande utsträckning på hur högskoleorganisationen kan understödja anställdas möjligheter 

att kommersialisera sina forskningsresultat och samverka med näringslivet på olika sätt.33 

I den första stora rapporten som utgavs av Vinnova efter dess uppkomst 2001 analyseras 

vilka åtgärder som skulle kunna underlätta kommersialisering av forskningsresultat. Det 

övervägdes bland annat huruvida lärarundantaget skulle behållas eller inte. De problem som 

upplevdes med det svenska innovationssystemet sammanfattades som: 

                                                 
32 Ibid., s.59. 
33 Ibid., s.60-66. 
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- högskolor och forskare saknar resurser i form av kompetens och finansiella medel för att 

kommersialisera forskningsresultat 

- forskare saknar kompetens och incitament för att i ökad utsträckning se det kommersiella 

värdet i sin forskning 

- det ökade beroendet av externfinansiering av högskolors forskning medför att forskning i 

växande grad finansieras av utländska finansiärer som kräver rätten till 

forskningsresultaten 

- den ökade diversifieringen av finansieringskällor ställer särskilda krav på 

avtalshanteringen  

- sekretess saknas för samverkansforskning och för uppfinningar 

- kommersialisering av forskningsresultat kräver hantering av intressekonflikter 

- högskolor har inte automatiskt rätt till del av vinst härstammande från en patenterbar 

uppfinning och kontrollerar inte holdingbolagens eventuella vinster, och 

- högskolor får konkurrera med andra aktörer om rätten till uppfinningar som tagits fram 

inom ramen för högskolans verksamhet 

Problemen ansågs inte kunna lösas genom ett avskaffande av lärarundantaget, även om det i 

vissa fall skulle underlätta. Det föreslogs dock en modifiering av lärarundantaget som skulle 

innebära en anmälningsrätt för forskare, kopplat till regler om sekretess och en rätt att bli 

erkänd som upphovsman, där man anmäler sina patenterbara resultat till högskolan där man är 

anställd.34 

I regeringens proposition från 2004 (2004/5:80 Forskning för ett bättre liv) konstaterar 

man att samverkansuppgiften blivit alltmer betydelsefull och att högskolan har en viktig roll i 

samhällsutveckling och tillväxt, regionalt såväl som nationellt. Det uttrycks i detta läge att 

kommersialisering av forskningsresultat många gånger skulle underlättas om lärarundantaget 

togs bort, att det kan vara ett hinder för förverkligandet av statsmakternas intentioner om ökat 

utnyttjande av forskningsresultat. Men det betonas även att principerna för forskningsfrihets 

inte får komma att inskränkas, och att patentering och publicering inte står i 

motsatsförhållande till varandra.35 

Statens offentliga utredning från 2005 utreder högskolans samverkansuppgift och det 

övervägs i sammanhanget huruvida lärarundantaget bör ändras eller tas bort. Utredningen ger 

följande förslag utifrån sin analys: 

                                                 
34 Vinnova, VINNFORSK – Vinnovas förslag till förbättrad kommersialisering och ökad avkastning i tillväxt på 

forskningsinvesteringar vid högskolor, Stockholm: Vinnova, 2003. s.48-50. 
35 SOU, 2005, s.68-69. 



16 

 

Lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid högskolan skall utan dröjsmål skriftligt 

anmäla i Sverige patenterbara uppfinningar till arbetsgivaren, dvs. till högskolan. 

Anmälningsskyldigheten omfattar de uppfinningar som kan hänföras till arbetsgivarens 

verksamhetsområde. Om lärarundantaget behålls, skall regler om anmälningsskyldighet tas in i 

uppfinnarlagen. Om lärarundantaget avskaffas och en ny lag om högskoleuppfinningar införs, skall regler 

om anmälningsskyldighet tas in i denna lag.36 

 

Men lärarundantaget finns kvar och det skedde heller ingen ändring i lagstiftningen. Som 

nämnts tidigare skedde dock en omformulering av högskolans samverkansuppgift i 

högskolelagen där informering om forskningsresultat tydligare framhävs. 

Man kan se två sidor i argumentationen för och emot lärarundantaget, som sett i princip 

lika ut hela tiden. Lärarundantaget försvårar i vissa fall en ökad kommersialisering och 

samhällelig nyttogörning av forskningsresultat, men det är viktigt att inte inskränka 

forskningsfriheten. Parallellt med diskussionen om lärarundantaget främjas dock ständigt och 

i en ökande grad behovet av stödstrukturer kopplande till högskolor som forskare kan vända 

sig till för att få kompetent hjälp med olika former av kommersialisering och samarbeten. I 

rapporterna som nämns ovan ses tydligt en sådan trend, framförallt från 1990-talets mitt och 

framåt. 

 

Samverkansformer och stödjande verksamheter 

Innan innovationskontoren började etableras och sammanföra flera aktörer och deras 

uppgifter i en samlad organisation förekom samverkan och stöd för 

kommersialiseringsaktiviteter av olika slag inom ett flertal olika organisationer. 

Kontaktsekretariaten tillkom som ett första steg för näringslivssamverkan i slutet av 60-talet 

och hade som syfte att stödja framförallt mindre företag att få kontakt med högskolan och 

upprätta eventuella samarbeten. De kom även att bistå vid kommersialisering av forskning 

genom licensiering eller företagsstarter. Teknik- och teknologiparker är något som har 

förekommit i anslutning till svenska högskolor sedan 80-talets början och innehåller både 

större företagsenheter för forskning och utveckling såväl som små nystartade företag, som 

ofta är avknoppningar från högskolan. Teknikparkers verksamhet syftar till att stärka 

företagen i parkens kontakter med omvärlden, vilket kan ske genom att reglera rätten till 

uppfinningar genom avtal för patent-, varumärkes- eller mönsterskydd m.m.  Men kan även 

handla om att göra marknadsanalyser och söka finansiering.37 

Sedan mitten på 1990-talet har det även byggts upp forskarpatentbolag i anslutning till 

högskolor och har som huvudsyfte att bidra till exploateringen av patenterbara uppfinningar 

                                                 
36 Ibid., s.178. 
37 Ibid., s.74-75. 
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från högskoleforskning. Själva utformningen och finansieringen etc. av verksamheten skiljer 

sig dock från fall till fall. I de flesta fall är skolan huvuddelägare genom sina holdingbolag 

och teknikbrostiftelser. Teknikbrostiftelser inrättades 1994 och har även de till syfte att öka 

kunskapsutbyte och samarbeten mellan högskolor och industri. År 2005 slogs landets 

teknikbrostiftelser samman till en ny koncern vid namn Innovationsbron AB.38 

Holdingbolag tillkom efter att regeringen beslutade år 1993 att högskolor skulle få äga 

bolag vars syfte var att förstärka samverkan mellan skolan och näringslivet, utan att på något 

vis hämma skolans huvuduppgifter. Bildande av dessa bolag skulle utgöra en av flera möjliga 

vägar för från högskolan genererad kunskap att nå industriell tillämpning. Holdingbolagens 

uppkomst i sig resulterade inte i några ändringar i skolans uppgifter, men visar på ändrade 

behov och en ändrad syn på vad som bör innefattas i högskolans aktiviteter.39 Holdingbolagen 

har drivits aktivt sedan 1996 och omsatte 2012 sammantaget runt två miljarder kronor. 

Genom holdingbolaget blev det möjligt för det förvaltande lärosätet att i större utsträckning 

aktivt arbeta med kommersialisering genom att bilda, äga (ofta delvis), utveckla och sälja 

bolag, samt licensiera ut teknik som tillkommit vid lärosätet. Holdingbolagen gör ofta mindre 

kapitalinsatser, så kallad såddfinansiering, i de bolag som bildas för nyttiggörande av idéer 

som bedöms ha potential. Detta sker i de tidigaste skedena av bolagens existens, och handlar 

mycket om att genom dessa insatser skapa förtroende hos andra potentiella finansiärer som 

kan investera i större utsträckning.40 Utöver detta kan holdingbolagen även bistå med 

rådgivning och hjälp i form av affärsjuridik och patentstöd.41 

 

 

Innovationskontoret: mellan forskning, politik och näringsliv 

 

I enlighet med de politiska agendorna och direktiven angående högskolans roll gällande 

samhällsrelevans och nyttiggörande av forskning har det sedan mitten på 1990-talet 

uppkommit många olika former av innovationsstödjande verksamheter. Förutom 

innovationsmyndigheten Vinnova har holdingbolagen kanske framförallt spelat, och spelar än 

idag, en viktig roll i innovationssystemet. Som det har uttryckts i många undersökningar och 

rapporter har det dock länge saknats en kompetent och välstrukturerad organisering av 

                                                 
38 Ibid., s.75-76. 
39 Ibid., s.138-139. 
40 SOU, 2012, s.35-36. 
41 UU Innovation. Uppsala universitets holdingbolag. 2014. http://www.uuinnovation.uu.se/uuabholding/ 

(Hämtad 2014-05-26) 
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stödjande verksamheter för kommersialisering i koppling till landets universitet och 

högskolor. En organisering som för samman de olika aktörerna i nätverket och som på ett 

strategiskt sätt följer den i allt högre grad innovations- och kommersialiseringsinriktade 

politiken. Innan de började inrättas beskrivs den sorts organisation som kom att bli 

innovationskontoret på detta sätt: 

Flera olika aktörer sammanförs nu i en organisation med ett tydligt mandat och långsiktig finansiering. 

Tanken är att det skall bli enklare för entreprenörer och forskare att få rådgivning, stöd och tillgång till 

låne- och ägarkapital i företags tidiga skeden och att kommersialisera lovande affärsidéer från både 

forskarvärlden och näringslivet. Satsningen bygger på Teknikbrostiftelsernas och Vinnovas arbete med 

tillväxtkapital och inkubatorer samt på att kapital tillförs från Industrifonden och staten.42 

 

Genom regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition från 2008(prop. 

2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation) tillfördes vissa universitet och högskolor 

resurser för inrättandet av innovationskontor, som skulle utgöra lokala noder för den 

innovationsstödjande verksamheten. De lärosäten som fått innovationskontor knutna till sig 

har även visst ansvar för andra lärosäten i närheten som inte har egna innovationskontor. De 

resurser som knutits till innovationskontoren bedöms som betydelsefulla för utvecklingen av 

stödjande verksamheter, och många lärosäten där innovationskontor ännu inte har inrättats 

uttalar önskemål om detta. Det uttrycks dock att i syfte av att främja samarbeten mellan 

lärosäten gällande innovationshantering bör vissa tilldelas större ansvar och resurser och 

fungera som noder i ett samverkanssystem.43  

En del universitet och högskolor har formulerat tydligare strategier för hur aktiviteter 

för kommersialisering, kunskapsöverföring och samarbeten. Men läget skiljer sig mycket 

mellan olika skolor i landet, både typen av strategi och hur väl formulerad den är. I statens 

offentliga utredning från 2012 uttrycks det utifrån en studie av situationen vid landets skolor 

att uppdraget till lärosätena varit så otydligt att det inte skapats underlag för någon gemensam 

hållning till t.ex. verksamhetsinnehåll, organisation och finansiering. Det menas att en strategi 

för den innovationsstödjande verksamheten vid ett lärosäte bör vara av den ”totala” typen, 

vara sammanhängande och heltäckande och genomsyra verksamheten i större utsträckning. 

Samt att strategier för olika verksamhetsområden bör vara koordinerade med varandra.44 

Sammantaget uttrycks det att de innovationsstödjande verksamheterna fungerar väl trots 

ofullkomliga förutsättningar, att bristerna i stödsystemet är ansenliga men det finns stor 

potential. Hanteringen av immateriella rättigheter och sekretess i sammanhanget är en av de 

                                                 
42 SOU, 2005, s.76. 
43 SOU, 2012, s.36. 
44 Ibid., s.33-35. 
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stora bristerna. För att förbättra och effektivisera systemet behövs en konsekvent och kraftfull 

regeringspolitik om detta, samt bättre genomtänkta strategier, riktlinjer och rutiner vid 

lärosätena.45
 

 

UU Innovation 

UU Innovation, härmed UUI, är Uppsala universitets enhet för innovationsstöd och inrättades 

den 1 juli 200746, men verksamheten var helt igång först under 200947. Den övergripande 

målsättningen beskrivs vara att stärka universitetets position inom undervisning och forskning 

genom ökad interaktion med det omgivande samhället och främst näringslivet. Ökat 

nyttiggörande av kunskap menas stärka både universitetet och det omgivande samhället. 

Uppdraget innefattar att stödja forskare i processen att omvandla forskningsresultat till nya 

tjänster, processer, produkter och modeller genom rådgivning, kontakter och finansiering. Det 

dagliga arbetet beskrivs huvudsakligen handla om att hjälpa universitetets forskare med olika 

former av samverkan och kommersialisering genom rådgivning i olika frågor, så som 

immaterialrätt och patenträtt, samt medla med och finna kontakter. De hjälper även 

organisationer utanför universitetet att få tillgång till forskningsresultat, kunskap och 

kompetens från den akademiska världen som kan utveckla deras verksamheter.48  

 

Verksamheten, det medlande och stödjande arbetet 

Den sortens stödfunktion som UUI utgör är ett önskvärt fenomen vid universitet och 

högskolor enligt många involverade. Verksamheten är dock något som förekommit innan 

innovationskontoren inrättades och förekommer även utanför dem, exempelvis så gjordes 

mycket av det som UUI nu gör genom universitets holdingbolag, UUAB, innan UUI tillkom. 

På UUI tycker man att det är tydligt att det behövs någon form av stöd för att uppnå de 

politiska målen att skapa innovation, och därmed i förlängningen även bidra till ökad 

sysselsättning.49 

Den verksamhet som sker inom en organisation som UU Innovation har ofta ett 

väldefinierat syfte, att hjälpa forskare med kommersialisering och kollaborationer med 

industrin. Hur processen ser ut i detalj skiljer sig dock mycket från fall till fall. 

                                                 
45 Ibid., s.13. 
46 UU Innovation, [hämtad 2014-05-20], http://www.uuinnovation.uu.se/oss/uppdrag/ 
47 Claes Djurberg, Anställd UU Innovation, Intervju 2014-05-09 
48 UU Innovation, [hämtad 2014-05-20], http://www.uuinnovation.uu.se/oss/ 
49 Claes Djurberg, Anställd UU Innovation, Intervju 2014-05-09 
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Den största delen av ansvaret och arbetet ligger på forskaren eller gruppen av forskare själva. 

Oavsett mängden stöd som finns att tillgå är kommersialiseringsprocessen en väldigt tids- och 

arbetskrävande sådan. Att gå hela vägen från en idé till en lyckad innovation eller ett företag 

som tagit som tagit sig in på marknaden kan ta 10 år och mycket hårt arbete. De fall då man 

anordnar samverkan mellan forskare och aktörer inom industrin eller licensierar ut handlar det 

överlag om snabbare och enklare processer. Idéer som kommer in från forskare till UUI är 

ofta väldigt långt ifrån en färdig ”produkt” eller innovation. På UUI har de inställningen att 

man måste stödja idéer i detta tidiga stadie, trots att det är oklart var den kommer att hamna, 

om det resulterar i en lokal, nationell eller internationell satsning.50  

UUI menar att de ser till forskarens eller idéns bästa i sitt arbete. För att lyckas måste 

man agera utifrån vad som fungerar bäst i det specifika fallet. Om exempelvis en idé är för 

omfattande för att forskaren ska lyckas driva den vidare på egen hand kan man behöva blicka 

utåt för stöd. Exempelvis kan projektet behöva tillgång till omfattande 

produktionsmöjligheter, och då kan det vara bästa att försöka samverka med, eller överlåta 

projektet till, något större företag som besitter de nödvändiga resurserna Detta kan ske på 

olika sätt, genom licensiering eller att ett patent köps upp. I många fall är det dock mycket 

viktigt för att en idé ska lyckas att inte bara kunskapen förs vidare, utan även att den 

tillhörande kompetensen i form av forskaren eller forskarna är med i 

vidareutvecklingsprocessen. Ett konkret exempel på ett sådant fall är ett solcellsföretag som 

startades av forskare från Uppsala universitet och med hjälp av UUI. Det hela blev en politisk 

fråga på regeringsnivå, och det kom att bli en tysk satsning istället för en svensk. Sedan kom 

även det tyska företaget att bli uppköpt av ett kinesiskt. Trots detta finns det fortfarande en 

skarp forsknings- och utvecklingsenhet kvar i Uppsala som utgörs av ungefär 30 personer 

samt en pilotanläggning, där nya idéer testas i liten skala.51 

Målet med verksamheten vid UUI anses inte vara att styra forskningen efter huruvida 

det kan leda till något kommersiellt eller inte. Om intressanta fall där kommersialisering är 

möjligt dyker upp finns UUI där som stöd, och inte enbart för idéer från forskning utan även 

för att föra in problemställningar från industrin till forskare vid universitetet. Det handlar inte 

heller enbart om ren uppdragsforskning eller konsultverksamhet, utan man försöker 

kombinera vetenskapliga intressen såväl som kommersiella. Exempelvis läkemedelsföretag 

som ser till forskare vid universitetet för att finna intressanta kandidater till läkemedel av 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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något slag. På UUI eftersträvar man att det ska gå att publicera vetenskapligt utifrån detta, 

såväl som komma till nytta för företagen.52 

På detta sätt beskrivs situationen av en erfaren anställd på UU Innovation. Det är 

tänkbart att erfarenheter i sammanhanget skiljer sig åt, att arbetare inom andra 

innovationskontor har en annan bild. Men eftersom många förutsättningar, så som 

lagstiftningar gällande patent, upphovsrätt etc. är samma för alla i Sverige, och ofta liknande i 

Europa och i västvärlden är dessa observationer knappast orimliga. Utifrån denna bild av 

verksamheten kan man se att många olika faktorer spelar in och måste tas hänsyn till vid 

kommersialiseringsaktiviteter. Utifrån den bild jag har fått av UUI försöker de i sin 

verksamhet att hänsyn till forskarnas intressen, gällande akademisk publicering och dylikt, vid 

eventuell kommersiell exploatering av resultaten. 

 

Forskningspolitiska faktorer 

Innovationskontoren, den koppling som de har till Vinnova, och den verksamhet som 

förekommer där kan ses som ett tydligt uttryck för den forsknings- och innovationspolitik som 

länge förts i Sverige. Det är ett steg i riktningen att i större utsträckning och på ett mer 

organiserat, strukturerat och kompetent sätt stödja kommersialisering av akademisk forskning, 

att verka över gränsen mellan forskningssfären och näringslivet. Genom sin verksamhet, 

genom kunskaps- och informationsöverföring mellan olika sfärer, kan innovationskontoret ses 

som en gränsorganisation i enlighet med Gustons definition.  

Förutom medling med kontakter och överföring av information och kunskap mellan 

forskare vid universiteten och aktörer inom näringslivet så finns en koppling till den politiska 

sfären. Kommunikationen mellan innovationskontoren och politikerna är en viktig del 

överföringen av kunskaper och erfarenheter som förekommer i gränslandet. 

På UU Innovation har man bilden av att det i politiken finns en stark agenda att stödja 

innovationer, nyttiggörande osv. men kunnandet hos beslutsfattarna framstår som ganska lågt. 

Det är lätt för politiker att säga att man ska satsa på innovationer och bygga upp en stark 

ekonomi genom detta men sedan blir inte resultaten som väntat. Politikerna uppfattas av UUI 

ha en naiv bild av de faktiska resultaten av satsningarna och att de tenderar att bortse från 

komplexiteten i processerna runtomkring. För att i högre utsträckning nyttja potentialen i 

innovationsverksamheterna vid universiteten menar UUI att det krävs större satsningar och en 

bättre, tydligare samordning i verksamheten. Det finns visst gehör och intresse från 
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politikerna att ta del av innovationskontorens praktiska erfarenheter och det sker viss 

kommunikation mellan innovationskontoren och politiker, huvudsakligen på 

utbildningsdepartementet och näringsdepartementet, samt Vinnova. Innovationskontoren får 

ibland uppdrag av Vinnova att exempelvis bygga upp långsiktiga partnerskap med aktörer 

från industrin. Det ges medel från Vinnova för att bygga upp modeller och strategier, sedan 

ytterligare medel för att utföra dem. Innovationskontoren får även som uppdrag att 

kontinuerligt utvärdera sin verksamhet, vilket sker utöver det dagliga arbetet. Detta ger dock 

kontoret möjligheten att i större utsträckning påverka hur deras arbete struktureras. 

Innovationskontoren tar även i hög grad del av de statliga utredningar som berör 

verksamheten, och de konsulteras i viss utsträckning under utredningarnas gång.53 

Som Guston tar upp i fallet med de amerikanska teknologiöverföringskontoren finns det 

även i det svenska fallet risker för politisering och styrning av forskningen, även om 

lärarundantagen i den aspekten fungerar som en slags säkerhetsbarriär eftersom forskarna 

själva väljer om de vill driva vidare sina resultat mot kommersialisering eller inte. 

Makthavarnas huvudsakliga styrmedel är de ekonomiska, genom finansiering och stöd av 

projekt av vissa slag. 

I statens utredning från 2012 uttrycks det att det förtydligande som gjorts av högskolans 

samverkansuppgift och de resurser som tilldelas innovationskontoren inte räcker till, och att 

det finns ett stort utrymme för en kraftfullare politik med kombinerade forsknings-, 

utbildnings- och näringspolitiska inslag.54 Vilket stämmer överens till viss del med UU 

Innovations bild av läget, att ökade ekonomiska resurser och strategiska satsningar skulle 

kunna förbättra stödet för kommersialisering, och därigenom även stärka innovationssystemet 

som helhet. 

 

Immateriellt ägande och problematiska aspekter 

I sin position på gränsen mellan politiska agendor och incitament, den akademiska 

forskningssfären och näringslivet har de anställda på en organisation som UU Innovation 

blivit experter på att föra över kunskap, information och resultat mellan dessa olika världar. 

Sådana processer sker dock inte utan vissa komplikationer, och det är delvis därför som 

innovationskontoren finns där, för att hjälpa forskare genom de ibland komplexa processer 

och juridiska komplikationer som kan förekomma. Starkt kopplat till 

kommersialiseringsaktiviteter och samarbeten av olika slag, där man behandlar immateriella 

                                                 
53 Ibid. 
54 SOU, 2012, s.42-43. 
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ting som kunskap och information såväl som konkreta produktuppfinningar, är patent- och 

upphovsrättslig lagstiftning och frågor om sekretess. I fallet med högskolor och universitet är 

offentlighetsprincipen55 och lärarundantaget två i högsta grad relevanta fenomen, som 

innovationskontoren i sin position måste vara redo att hantera. 

I dessa sammanhang kan offentlighetsprincipen ofta komma att ställa till med problem. 

Främst på grund av att ansökningar om forskningsfinansiering till vetenskapsrådet och 

liknande är offentliga handlingar. Då en idé är i dess tidigare stadier och forskaren behöver 

formulera en ansökan för att få finansiering till vidare forskning på ämnet är det ofta en stor 

diskrepans mellan den formulering av ämnet som görs i detta stadie, jämfört med vad som 

krävs för att formulera en bra patentansökan. En bra patentansökan kräver mycket hårt arbete 

och kan ofta behöva vara väl underbyggd med tydliga resultat från experiment, vilket kan ta 

flera år att åstadkomma. Den tidiga idéformuleringen, och dess offentliggörande i samband 

med finansieringsansökning kan därmed förstöra möjligheten att söka patent på idén i ett 

senare stadie. Alternativt tvingas forskaren att lämna in en för tidig patentansökan som kan 

komma att vara otillräcklig när idén har färdigutvecklats. Som forskare har man dessutom 

press på sig att visa resultat från sin forskning och publicera dess resultat. En patentansökan är 

därtill väldigt annorlunda i sitt format jämfört med vetenskapliga publikationer. I sin roll som 

stöd för forskarna är det i sådana lägen svårt för innovationskontoren att underlätta, eftersom 

det huvudsakligen är lagstiftningar som skapar problemen. De kan bidra med hjälp vid 

formuleringar av patentansökan. Situationen skulle dock underlättas mycket om ansökningar 

till vetenskapsrådet exempelvis hölls hemliga i två år, för att ge forskare möjligheten att nå ett 

stadie i sin forskning där en patentansökan kan formuleras på ett tillfredsställande sätt.56 

I SOU från 2012 uttrycks det på liknande sätt att offentlighetsprincipen har 

bristfälligheter gällande sekretesskydd för högskolors hantering av immateriella resultat. 

Avsaknaden av tillämpbara sekretessbestämmelser som kan skydda informationen som 

innovationskontoren tar emot menas vara ett stort problem för statliga högskolor och 

universitet, och vid patentering hamnar därmed nyhetskravet i kollision med 

offentlighetsprincipen. När man som forskare vid ett statligt lärosäte överför information 

                                                 
55 Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters (samt regeringens, riksdagens etc.) allmänna handlingar ska 

så långt som möjligt vara öppet tillgängliga. Innehållet kan dock omfattas av sekretess. I sekretesslagen finns ett 

antal begränsningar i den handlingsoffentlighet som föreskrivs. Det följer att sekretessbelagda uppgifter 

(uppgifter som omfattas av en bestämmelse i sekretesslagen och som efter en skadeprövning inte bedöms kunna 

lämnas ut eller på annat sätt röjas) inte får röjas för vare sig enskild eller en annan myndighet i andra fall än dem 

som anges i den lagen. Skälen kan t.ex. vara för att skydda enskilda intressen av personlig och/eller ekonomisk 

natur eller allmänna intressen av försvars- eller utrikespolitisk art.(SOU, 2005, s.87) 
56 Claes Djurberg, Anställd UU Innovation, Intervju 2014-05-09. 
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beträffande en patenterbar uppfinning till ett innovationskontor måste man därmed generellt 

sett utgå från att den överlämnade informationen inte kan skyddas av sekretess vid lärosätet.57  

Patentering i sig hindrar dock egentligen inte forskning på ämnet ifråga i någon högre 

grad, menar man på UUI, eftersom patent finns publikt tillgängliga. Men vissa risker finns för 

minskad spridning av resultaten. Eftersom det är mycket viktigt för forskares akademiska 

karriär att publicera sina resultat eftersträvas på UUI samarbeten med industrin där även sådan 

publicering av resultaten kommer till stånd. Det kan dock bli viss fördröjning av 

publiceringen exempelvis för att invänta en patentansökan.58 

 Lärarundantaget och huruvida det bör finnas eller inte är något som ofta förekommit i 

debatten. På UUI menar man att detta ofta görs till något mycket viktigare än vad det är. I 

jämförelse med exempelvis USA, där det inte finns något lärarundantag, kan man inte se 

någon större skillnad på andelen forskare som engagerar sig i kommersialiseringsaktiviteter. I 

USA används istället ofta en slags tredjedelsprincip, där forskaren, institutionen dit forskaren 

hör respektive universitetet alla får varsin tredjedel av eventuella inkomster från 

forskningsresultaten. Detta kan göra att det finns mer medel att arbeta med och mer stöd att 

driva resultaten vidare, även om vinsten fördelas. När teknologiöverföringskontoren startades 

upp i USA var det tänkt att man helt enkelt skulle ta resultat tillkomna vid universitetet och 

licensiera ut eller på annat vis kommersialisera dem. Detta är en naiv och simplifierad bild av 

situationen och det visade sig svårt att arbeta på det sättet i verkligheten. Forskaren själv och 

dennes kompetens kan vara lika viktig som själva idén, kompetensen hör starkt samman med 

resultaten. Enligt UUI kan det visa sig nästan omöjligt i många fall att driva vidare projekt där 

forskaren eller forskarna inte själva är intresserade att medverka, oavsett om det finns något 

lärarundantag eller inte. Personen bakom är ofta intressantare än patentet i sig.59  

 Något som kommit att bli allt vanligare är stora forskningsprojekt inom EU där forskare 

från många olika länder medverkar. I de fallen måste de svenska forskarna avskriva sig 

lärarundantagen för att kunna medverka. Denna sorts projekt utgör en ökande del av 

finansieringen, speciellt inom de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna, men även 

inom andra forskningsområden. Eftersom det ofta endast är Sverige i sammanhanget som har 

ett lärarundantag tvingas man genomgå vissa komplikationer på grund av detta. Sverige har 

dock en tendens att snabbt anpassa sig till krav och standardiseringar som trycks på från EU, 

                                                 
57 SOU, 2012, s.86-87. 
58 Claes Djurberg, Anställd UU Innovation, Intervju 2014-05-09. 
59 Ibid. 
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så om det kommer krav från EU på ett skaffande av lärarundantaget blir trycket högt på 

Sverige att anpassa sig.60 

 

Forskarnas situation 

Utifrån endast de statliga rapporterna är det svårt att få en tydlig bild av forskarnas bild av 

situationen, till vilken grad dessa aktiviteter och stödstrukturer anses viktiga och 

tillfredsställande eller inte. Eftersom det är forskarna som producerar kunskapen och det är för 

dem de olika stödverksamheterna finns till är det relevant att även försöka få en inblick i deras 

syn på saken. Utifrån Gustons gränsorganisationsperspektiv behandlas forskarna som samma 

enhet som universiteteten i de aktiviteter som utförs på gränsen. Det finns anledning att vara 

kritiskt till huruvida universitetets och forskarnas mål och ambitioner kan sammanfogas på 

det sättet, även om de är anställda av universiteten. I USA finns inget lärarundantag och 

forskarna har därmed inte rätten att helt bestämma över sina forskningsresultat, vilket medför 

att universitetet och forskning som tillkommer därvid på ett mer naturligt sätt hör samman. 

På uppdrag av UU Innovation genomfördes under 2010 en undersökning, samt en 

uppföljande undersökning under 2013, där man studerar forskares attityder till, kunskap om 

och erfarenheter av nyttiggörande av forskning samt UU Innovations verksamhet.61 Av denna 

undersöknings resultat framgår det att den absoluta merparten av Uppsala universitets 

forskare tycker att det är forskarens plikt att sprida sina resultat utanför akademin, men 

samtidigt ser de flesta även ser faror med ett stort fokus på nyttighet. Färre än hälften av 

forskarna anser att universitetet aktivt arbetar med att underlätta nyttiggörande, medan två 

tredjedelar menar att det fokuseras för mycket på nyttighet i forskningen. En övervägande 

andel av forskarna anger sig tycka att samverkan har en positiv inverkan på de grundläggande 

forskningsaktiviteterna, men det rådet betydligt mer delade åsikter med avseende på 

kommersialiseringsaktiviteters inverkan. Det framgår även av undersökningarna att trots att 

många visade intresse för kommersialiseringsaktiviteter råder det stor brist på grundläggande 

kunskaper om de regler som gäller kring nyttiggörande och om de stödjande organisationerna. 

Av de som haft kontakt med UU Innovation eller andra organisationer i nätverket har de allra 

flesta haft positiva erfarenheter och skulle rekommendera dem till sina kollegor.62 

                                                 
60 Ibid. 
61 Sweco, 2013. Samverkan och nyttiggörande av forskning. s.4. 

http://www.uuinnovation.uu.se/digitalAssets/299/299275_3rapport_enk--tundersokning_uu-innovation_2013-

version31jan2014.pdf (Hämtad 2014-05-10) 
62 Ibid., s.10-14. 
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Informering om tillgängligheten av innovationsstödjande verksamheter och viss 

utbildning om patent- och immaterialrätt i relation till kommersialiseringsaktiviteter bland 

studenter såväl som forskare vid högskolor och universitet anses överlag vara bristfällig.63 

Detta är något som även uttrycks i de statliga undersökningarna. 

Intrycket hos UUI är att de flesta som kommer till dem har kunskaper om patentering 

och immaterialrätt som ligger på väldigt låg nivå, om forskaren i fråga inte har engagerat sig i 

kommersialiseringsaktiviteter vid någon tidigare tidpunkt. Det har visat sig att en 

förhållandevis stor andel av de som söker sig till UUI för stöd är av utländskt ursprung, som 

har gjort sin grundutbildning i ett annat land och är anställd vid Uppsala universitet som 

forskare. Dessa individer verkar vara medvetna om dessa aktiviteter i högre utsträckning. 

Eventuellt är man vid utländska universitet bättre på att informera om tillgängligheten av 

kommersialiseringsstödjande verksamheter.64  

 

 

Slutsatser 

 

Innovationssystemet har tagit form under en längre tid i Sverige, genom politiska debatter om 

teknologisk utveckling, ekonomisk tillväxt såväl som forskningsfinansiering och högskolans 

roll och uppgifter i förhållande till det omgivande samhället. De omkringliggande faktorerna 

som på olika nivåer påverkar överföringen av information mellan den akademiska 

forskningssfären, näringslivet, och de politiska företrädarna är många och komplexa. Som 

medlare och överförare av sådan information drar jag slutsatsen att innovationskontoren i sin 

roll i gränslandet mellan dessa sfärer kan ses som en gränsorganisation, likt de i Gustons 

beskrivning. I sina stödjande funktioner för kommersialisering och samarbeten måste 

innovationskontoren bli experter på att hantera de olika situationerna som uppstår. I 

samarbeten och forskningsprojekt mellan forskare från olika länder ser man på 

innovationskontoret att lärarundantaget kan leda till komplikationer för de svenska forskarna. 

När man som forskare söker forskningsfinansiering och sedan eftersträvar patentering leder 

offentlighetsprincipen och den resulterande bristen på sekretess ofta till svårigheter, enligt 

UUI såväl som de statliga utredningarna. De olika möjligheterna till ekonomiskt stöd och 

finansiering vid kommersialiseringsaktiviteter beror också på olika faktorer, till exempel 

                                                 
63 Claes Djurberg, Anställd UU Innovation, Intervju 2014-05-09. 
64 Ibid. 
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huruvida satsningen blir lokal, nationell eller hamnar utomlands. Innovationskontoren gör sitt 

bästa för att stödja forskarna, men om forskare väljer att engagera sig i 

kommersialiseringsaktiviteter måste de ofta vara villiga att offra stora mängder tid och 

engagemang för att det ska lyckas. Huruvida forskare söker sig till dessa aktiviteter beror 

dessutom på hur pass välinformerade och kunniga de är om möjligheterna och 

omständigheterna. 

Politikerna fortsätter att understryka vikten av välorganiserade stödstrukturer, riktlinjer 

och strategier inom lärosätena, hur man på olika sätt kan underlätta för att forskningsresultat 

skall komma till nytta i samhället i större utsträckning. Kanske kan innovationskontoren, i sin 

roll som gränsorganisation, bidra till att öka förståelsen hos makthavarna genom att dela med 

sig av sina erfarenheter om komplexiteten och realiteten i arbetet med kommersialisering. 

Genom att representera universitetet såväl som forskarna i kommunikationen kan de 

stabilisera och överbrygga gränsen mellan de olika sfärerna. Innovationskontoren, i och med 

sin position kan även sägas ha ett ansvar för att motverka politisering och styrning av 

forskningen, att vara neutrala i den utsträckning som är möjlig och förutom kommunikatörer 

fungera som representanter för forskningen och spridningen, såväl som nyttiggörandet av 

kunskap och information i hela samhället. 
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