
❙❙ En seriös debatt om innovationsklima-
tet i Sverige och enskilda uppfinnares
rätt till sina egna rön är en viktig debatt.
Med stor sannolikhet kommer politiska
beslut och åtgärder i dag inom innova-
tionsområdet att påverka Sveriges fram-
tida konkurrenskraft och därmed alla
svenskars välfärd och sociala situation.

När vi diskuterar dessa begrepp och
vår framtida gemensamma väg måste vi
först definiera vad vi talar om. Tyvärr
finns det i debatten en del samman-
blandning av begrepp, speciellt avseen-
de begreppen uppfinning och innova-
tion, respektive av processerna forsk-
ning och produktutveckling. 

Många blandar samman begreppen
uppfinning och innovation (engelskans
invention respektive innovation). Defi-
nitionsmässigt är en innovation = teo-
retiskt koncept + teknisk uppfinning +
kommersiell exploatering [1]. Ofta är
enskilda individer ursprunget till nya
teknologiska uppfinningar och ny
produktutveckling inom det högtekno-
logiska fältet, men den vidare utveck-
lingen sker i stort sett alltid som en inno-
vationsprocess inom ramen för grupper,
företag eller organisationer [1, 2]. 

Mot denna bakgrund förstår vi att in-
novationsklimatet i en region eller ett

land inte kan särskiljas från de ekono-
miska, kulturella, sociala och politiska
makrosystem som råder regionalt eller
nationellt. För att stimulera innovations-
processen behöver vi undanröja alla de
hinder som finns i sådana makrosystem
så effektivt som möjligt. Tyvärr åstad-
kommer vi inte detta genom enkla poli-
tiska ingrepp, som att universiteten eller
staten delar eller tar över rättigheten till
enskilda akademiska forskares uppfin-
ningar eller att man inför en obligatorisk
informationsplikt. 

Akademiskt grupptryck måste bort
I själva verket måste helt andra åtgärder
tillskapas för att på ett konkret och var-
aktigt sätt stimulera innovationsklimatet
i Sverige. Exempel på sådana åtgärder är: 
• det akademiska grupptrycket som

motverkar kommersialisering måste
undanröjas, 

• den traditionella forskarvärlden mås-
te öka sin förståelse av produktut-
vecklingsprocessens komplexitet
och svårigheter, 

• möjligheterna till individuella och
flexibla överenskommelser med ar-
betsgivaren angående tjänstledighet
måste ökas.

Det är också mycket viktigt att forskaren
inte tvingas fatta ett oåterkalleligt beslut
att lämna universitetet, om rörligheten
mellan akademi och industri skall kunna
intensifieras.

Färre högteknologiska företag etableras
Idag etableras i Sverige färre framgångs-
rika högteknologiska företag än i vårt
närområde trots att Sverige ligger i topp
när det gäller satsningar på forskning,
vetenskapliga publikationer och patent-
registreringar [3]. Varför motsvaras då
inte våra forskningssatsningar som i

andra länder av ny lönsam produktut-
veckling och skapandet av nya företag? 

Då det inte råder någon brist på kun-
skap av yttersta internationella klass
måste förklaringen vara att innovations-
och kommersialiseringsprocessen i Sve-
rige är suboptimal jämfört med våra
konkurrensländer. Denna paradox kom-
mer vi inte åt genom att skapa ytterliga-
re restriktioner för de akademiska fors-
kare som är villiga att ta på sig det om-
fattande arbete och de stora risker som
det innebär att skapa nya innovationer.

Lärarundantaget
Lärarundantaget, som innebär att svens-
ka akademiska forskare äger rätten till
sina egna innovationer, har nyligen ut-
retts av Verket för innovationssystem,
(Vinnova). Det enda tunga argumentet
för att ta bort lärarundantaget är att uni-
versitet och högskolor inte skall behöva
konkurrera om rätten till de uppfinning-
ar som tagits fram med högskolans re-
surser [4-7]. Men, invänder utredningen,
väger det tillräckligt tungt? Argumentet
skall ställas mot alla de motiv som finns
för att ha kvar lärarundantaget:
• Den fria forskningen skulle hämmas

av att forskaren inte fritt fick förfoga
över arbetsresultaten och att en obli-
gatorisk informationsplikt införs.

• Det skulle bli svårare att rekrytera
kvalificerade forskare.

• Det går att reglera vinst på frivillig
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En ökad grad av kommersialisering av forskningsrön från universitet
och högskolor kommer att bli avgörande för att skapa framtida väl-
stånd i Sverige. Detta kräver nytänkande och konkreta åtgärder. Sta-
ten kan bidra med övergripande satsningar och genom att undanröja
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och entreprenörerna själva äger sina patent och om privat kapital
står för riskerna vid produktutvecklingen.
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”Frågor som bör hamna högt
upp på utbildnings- och
forskningsminister Thomas
Östros’ agenda är hur man
politiskt skall gå tillväga för
att undanröja de viktigaste
barriärerna för högteknolo-
giskt företagande och sti-
mulera etableringen av ef-
fektiva »inkubatorer«. 



väg utan att införa en lagbestämmel-
se om detta.

• Alla högskolor har inte kompetens
för att kommersialisera forsknings-
resultat.

• Inga högskolor har tillräckliga finan-
siella resurser för att kommersialise-
ra forskningsresultat.

• De högskolor som inte har holding-
bolag har inte legal möjlighet att
kommersialisera forskningsresultat.

• Lärarundantaget innebär ett bättre
förhandlingsläge för forskare.

• Lärarundantaget ger valfrihet att gå
dit där det finns bäst kompetens och
kapital för att kommersialisera en
uppfinning.

• Det är de enskilda forskargrupperna
som skaffar extern finansiering. Om
högskolorna skulle ha rätt till paten-
terbara uppfinningar skulle detta in-
nebära en onödig administrativ för-
svåring av samarbetet med närings-
livet.

De gedigna generella infrastrukturella
satsningar som gjorts från statens och
samhällets sida på forskningsbyar och
inkubatorer för privat företagande av ty-
pen Ideon i Lund har kanske blivit den
mest lyckade förebilden för hur akade-
miska forskningsresultat kan överföras
till nya produkter och för hur forsknin-
gens kommersialisering skall gå till.
Detta har åstadkommits efter en sann in-
sikt i skapandets och nyföretagandets
villkor och med en innovationspolitik
som insett värdet av att stödja de enskil-
da innovatörernas väg från idé till mark-
nad. 

Statens roll bör vara att stödja de en-
skilda uppfinnarnas möjligheter till att
nå framgång i innovationsprocessen ge-
nom att fokusera på
• att åstadkomma infrastrukturella stöd

åt klusterbildningar, som t ex inkuba-
torer;

• att skapa optimala förutsättningar för
nyföretagande i tillväxtintensiva sek-
torer och högteknologiska branscher,
genom eliminering av tillväxthäm-
mande hinder;

• att stödja nätverksaktiviteter inom
forskarsamhället för nyföretagande
och innovationsstöd som växer
underifrån;

• att skapa förutsättningar för en ade-
kvat och marknadsmässig riskkapi-
talförsörjning av högteknologiska
riskprojekt, t ex genom att skattemäs-
sigt stimulera riskkapitalförsörjning-
en vid tidig produktutveckling och
saminvestering med privata aktörer;

• att inse att det tar år att skapa ett lön-
samt innovationsföretag, åtskilliga år
att utveckla det till ett framgångsrikt
fåmansföretag, decennier för att eta-

blera ett nationellt storbolag, och att
ge förutsättningar utifrån detta.

Lärarundantaget färdigdiskuterat
Utbildningsminister Thomas Östros’
ambitioner att skapa förbättrade möjlig-
heter och ökade incitament för att under-
lätta överförandet av nya forskningsre-
sultat till nya produkter och företag rör
en avgörande framtidsfråga för Sverige. 

Men planerna på en ny utredning för
att återigen syna lärarundantaget och
pröva om ägandet av forskningsrön i
framtiden skall delas mellan forskare
och universitet kommer att skjuta dis-
kussionen från de verkligt viktiga frå-
gorna. Dessa berör vilka tillväxtstimule-
rande åtgärder som måste stödjas liksom
vilka tillväxthämmande faktorer som
måste undanröjas för att varaktigt kunna
åstadkomma ett högteknologiskt företa-
gande och risktagande i Sverige. 

Ytterligare en debatt om lärarundan-
taget och obligatorisk informationsplikt
kommer inte att ge oss någonting utan
enbart medföra att vi förlorar ytterligare
tid och position i den tilltagande globala
konkurrensen. Det är istället en debatt
som vi redan nu bör ha lagt bakom oss. 

Kartlägg de verkliga problemen
Nej, låt oss istället diskutera och kartläg-
ga de verkliga problemen som hindrar
högteknologiskt nyföretagande och hur
vi skall kunna bygga innovationssystem
i Sverige som är konkurrenskraftiga i
den nya globala konkurrensen. För en
sak är säker: kraven på att vi i Sverige
gemensamt skapar optimala marknads-
anpassade innovationsstrukturer kom-
mer att öka enormt i den nya globala
högteknologiska konkurrenssituation
som vi kan ana ligger framför oss. Detta

är en mycket mer angelägen fråga för
Sveriges alla invånare eftersom den
starkt kommer att påverka Sveriges väl-
stånd och sociala situation i kommande
generationer. 

De viktigaste frågorna
Frågor som bör hamna högt upp på ut-
bildnings- och forskningsminister Tho-
mas Östros’ agenda är hur man politiskt
skall gå tillväga för att undanröja de vik-
tigaste barriärerna för högteknologiskt
företagande och stimulera etableringen
av effektiva »inkubatorer«. 

Faktorer som bör bli föremål för en
seriös genomlysning är: åtgärdande av
svag infrastruktur; brist på nödvändig
kompetens; suboptimal teknologi; bris-
tande tillgång till innovationer och kapi-
tal; regional isolering och låg utbild-
ningsnivå samt hur man stimulerar
nytänkande i en överdrivet mogen eller
hierarkisk industriell miljö [8]. 

En framgångsrik och trovärdig poli-
tik för att kommersialisera svenska fors-
kares och entreprenörers landvinningar
kräver att man lyfter blicken från fakto-
rer som lärarundantaget till att identifie-
ra och åtgärda de verkliga tillväxthinder
som idag hindrar etableringen av Sveri-
ges framtida högteknologiska företag.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Thomas Hedner, Hans Lenner-
näs och Pontus Ottosson är alla innova-
törer och medlemmar i det biomedicins-
ka kompetens- och företagsnätverket
PULS (www.pulsinvest.se).
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