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Tekniska fakultetens yttrande över delrapporten 
”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och 
högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar”  

Linköpings universitet har ombetts yttra sig över delrapporten Innovationsstödjande 

verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar” 

(SOU Dnr 63) från utredningen om stödsystemet för hantering av innovationer och immateriella 

tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11). Universitetet har för sitt interna arbete 

givit bland annat Tekniska fakulteten möjlighet att inkomma med ett eget yttrande. Tekniska 

fakulteten vill framföra följande synpunkter på betänkandet och dess förslag. 

Allmänna synpunkter 

Delrapporten föreslår en ökad satsning på nyttiggörande av kunskap som utvecklats inom 

universitet och högskolor. Vi ställer oss bakom en sådan satsning, men har samtidigt ett antal 

synpunkter på delrapportens underlag och förslag. 

Vi vill inledningsvis betona vikten av att se den akademiska sektorn som en del av ett större 

sammanhang. Även om universitet och högskolor vanligen spelar en viktig roll i utvecklingen av 

olika typer av innovationssystem—teknologiska/sektoriella, regionala och nationella – är de 

endast en av många olika komponenter som kan påverka sådana system. Det innebär att såväl 

hinder som drivkrafter till innovation kan finnas inom helt andra delar av ett innovationssystem 

än den akademiska sektorn.  

Vi ställer oss bakom utredarens breda perspektiv på nyttiggörande, som innefattar den 

forskningsbaserade kunskapen i vid mening (s. 9) och som utöver kommersialisering av nya 

varor, tjänster, metoder och processer även inkluderar implementering av nya idéer i befintliga 

verksamheter i innovationsbegreppet (s. 11). Vi stämmer särskilt in i slutsatsen att utbildningen 

är den viktigaste kanalen för nyttiggörande av den kunskap som utvecklas inom universitet och 

högskolor (s. 8). De konkreta förslag som redovisas i delrapporten utgår dock till stor del från en 

traditionellt – och mer begränsat – perspektiv på innovation, där innovationer är nya produkter 

och tjänster som skall kommersialiseras. I delrapporten läggs också stor betoning på 

nyföretagande. Det finns inget vetenskapligt belägg för att kunskap bäst nyttiggörs (eller 

produkter och processer bäst kommersialiseras) genom start av nya företag. Vi anser att 

innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor även bör omfatta andra sätt 

att nyttiggöra kunskap än produktifiering och nyföretagande.  

Utredningen fokuserar centraliserade innovationsstödjande verksamheter inom universitet och 

högskolor. Även om vi är positiva till den verksamhet som idag bedrivs av innovationskontor 

och holdingbolag vill vi även peka på den innovationsstödjande verksamheten vid institutioner 

och avdelningar, vilket utredaren också själv noterar på s. 9-10. Inte minst gäller detta 

utbildning i innovation och entreprenörskap, som bedrivs på mycket lokal nivå inom olika 

utbildningsprogram. Som ett exempel kan nämnas utbildning inom entreprenörskap. Vid 

tekniska högskolan examineras årligen över 300 studenter i kurser i innovation och 

entreprenörskap. Till dessa kan årligen läggas ca 20 doktorander som studerar entreprenörskap 

på forskarutbildningsnivå och ett trettiotal personer från det lokala näringslivet som genomgår 

kompetensutveckling/träning inom ramen för något av de entreprenörskapsprogram som ges 
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av Centrum för Innovation och Entreprenörskap (CIE). Liknande verksamheter finns vid flera av 

landets tekniska högskolor och fakulteter.  

Synpunkter på specifika förslag 

Förslag A 

Vi ställer oss bakom en ändring av formuleringen av 1. Kap 2 § enligt förslaget. Som tidigare 

nämnts förordar vi en bred syn på basen för nyttiggörande. 

Förslag B 

Vi tillstyrker förslaget, men vill samtidigt understryka att nyttiggörande inte bör likställas med 

innovation i bemärkelsen kommersialisering av produkter och processer.  

Förslag C 

Vi ställer oss bakom förslaget att precisera synen på högskolans roll i innovationssystemet. Den 

föreslagna formuleringen är dock fortfarande relativt oprecis. Den svarar heller inte mot en 

tydlig problembild – det presenteras inget underlag i delrapporten som stödjer antagandet att 

brist på information om möjligheterna till kommersialisering av idéer och om entreprenörskap 

är det som idag hindrar nyttiggörandet.  

Förslag D 

Vi avstyrker delbetänkandets förslag att låsa sig vid att ett lärosäte tillsammans med berörd 

länsstyrelse tilldelas uppdraget att svara för ledningen och samordningen av det regionala 

innovationssystemet. Förutom att regioner kan innehålla flera lärosäten finns det även andra 

aktörer som beroende på förutsättningarna i regionen kan vara lämpliga att medverka i 

ledningen av en sådan verksamhet. Vi ställer oss däremot bakom det reviderade förslaget i 

slutbetänkandet. 

Förslag E 

Vi tillstyrker förslaget att tillföra någon form av basresurser till nyttiggörande, men avstår från 

att kommentera den föreslagna storleken på dessa resurser och principen för att fördela dem. 

Med tanke på att ambitionen att lyfta utbildningens betydelse för innovationssystemet borde 

basresursen inte bara grunda sig på anslagsposten för forskning och forskarutbildning utan 

också till en del på anslaget för grundutbildning.  

Förslag F 

Förslag F innebär en precisering av att basresurserna skall användas till de uppdrag för vilka 

lärosätena givits ett formellt ansvar, medan andra insatser bör finansieras på annat sätt. Vi 

tillstyrker detta förslag, men vill samtidigt betona att det då blir ännu viktigare att uppdraget är 

precist formulerat (se kommentar till förslag C). 

Förslag G 

Vi tillstyrker förslaget. Det är rimligt att högskolestyrelsen fattar beslut om organisation, 

resursanvändning och arbetsformer avseende alla högskolans uppdrag. 
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Förslag H 

Vi sympatiserar med ambitionen att lyfta fram och tydliggöra utbildningens betydelse för 

innovation och entreprenörskap. Samtidigt avstyrker vi det föreslagna tillägget till 1 kap. 8 § 

andra stycket. Nyttan av att utbilda alla studenter i eget företagande kan starkt ifrågasättas, 

särskilt med tanke på att det inte finns någon tydlig koppling mellan å ena sidan innovation och 

entreprenörskap och å andra sidan eget företagande. Kunskaper, förmågor och förhållningssätt 

som stimulerar till innovation och entreprenörskap är inte nödvändigtvis desamma som krävs 

för att starta och driva ett eget företag. Även en formulering som tydligare fokuserar på 

innovation och entreprenörskap snarare än på eget företagande kan dock ifrågasättas. Det går 

inte att inom varje utbildning göra utrymme för allt som upplevs kunna vara till nytta för att lösa 

något samhällsproblem, i detta fall ökat nyttiggörande av kunskap, utan att det får negativa 

konsekvenser för studenternas möjlighet att uppnå övriga mål till exempel i examensordningen. 

Dessutom visar entreprenörskapsforskningen tydligt att personlig drivkraft är en viktig 

framgångsfaktor i entreprenöriella processer och det finns därför en risk att ett generellt 

obligatorium kan verka kontraproduktivt. Vi förordar istället en formulering med innebörden att 

alla studenter skall beredas möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt 

relaterade till innovation och entreprenörskap. 

Förslag I 

Vi avstyrker förslaget att etablera fler spetsutbildningar i entreprenörskap och nyttiggörande. 

Det finns i dagsläget inte några belägg varken för att just spetsutbildningar är mer effektiva än 

andra sätt att organisera utbildning inom innovation och entreprenörskap eller att de kan 

förväntas leda till en signifikant reduktion av problemet med brist på managementkompetens i 

nya kunskapsföretag. Vi menar därför att det måste stå varje lärosäte fritt att med utgångspunkt 

i vetenskap och beprövad erfarenhet själva välja organisationsform för den utbildning som 

bedrivs vid lärosätet, såväl inom områdena innovation och entreprenörskap som inom andra 

områden.  

Förslag J 

Vi avstyrker förslaget att införa kurser eller moment i utbildningen som ger alla studenter en 

grundläggande förmåga att bedriva sin yrkesverksamhet inom ramen för eget företag. Som 

tidigare nämnts ifrågasätter vi kopplingen mellan å ena sidan innovation och entreprenörskap 

och å andra sidan eget företagande samt nyttan med obligatoriska moment inom dessa områden 

(se kommentar till förslag H).  

Förslag K 

Förslaget innebär en rekommendation att genom ett propositionsuttalande lyfta fram vikten av 

att doktorander ges stimulans och kunskaper för en entreprenöriellt inriktad yrkesverksamhet. 

Eftersom det därmed inte inkluderar något konkret förslag till åtgärder nöjer vi oss med att 

konstatera att vi, som tidigare nämnts, redan har utbildningar på forskarutbildningsnivå på 

frivillig basis som kan användas som ett exempel på väl fungerande verksamhet inom området.  
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Förslag L 

Vi ställer oss i huvudsak positiva till förslaget att lärosätena skall ta ansvar också för att 

tillhandahålla innovationsstöd som riktar sig mot studenterna. Redan idag erbjuds studenterna 

vid LiU sådant stöd genom bland annat Venture Zone. Vi är dock tveksamma till att lägga alltför 

stort ansvar för nyttiggörandet på studenterna. Det måste vara varje forskares och lärares 

ansvar att bidra till att den kunskap de utvecklar kommer till användning, dock inte 

nödvändigtvis genom att utveckla kommersialiseringsbara produkter och processer eller genom 

att starta företag, utan i den vidare bemärkelse som vi diskuterade inledningsvis.  

Vi avstyrker förslaget att lärosätena skall styra över andra aktörer som erbjuder innovationsstöd 

till studenter, till exempel Drivhusstiftelserna. Det är generellt sett bra för ett innovationssystem 

med ett visst mått av mångfald i aktörsstruktur och strategier och en enskild aktör bör därför 

inte ges ensamt ansvar för en viss funktion i systemet. 

Förslag M 

Vi tillstyrker utredningens förslag om att lärosätena ges tillgång till ett holdingbolag. Det är 

emellertid vår bedömning att det sannolikt leder till ett effektivare resursutnyttjande om de 

lärosäten som idag saknar holdingbolag i första hand ges möjlighet att repliera på annat 

lärosätes holdingbolag. 

Förslag N 

Vi delar utredningens syn på holdingbolagens samhällsuppdrag och behovet av en anpassning av 

holdingbolagens bolagsordningar utifrån den de facto-verksamhet som idag är etablerad inom 

holdingbolagen och inte minst en stärkt ägarroll för lärosätena. 

Förslag O 

Vi tillstyrker förslaget, som vi närmast anser vara en självklar del av lärosätenas verksamhet.  

Förslag P 

Vi tillstyrker utredningens förslag om vikten av att lärosätena ges möjlighet till återkommande 

ägartillskott och därmed nödvändigheten av det föreslagna undantaget från 

kapitalförsörjningsförordningen. 

Förslag Q 

Vi tillstyrker i princip förslaget även om det inte direkt berör den innovationsstödjande 

verksamheten vid universitet och högskolor.  

Förslag R 

Vi tillstyrker förslaget att se över sekretesslagen. 

Förslag S 

Vi delar utredningens bedömning att det finns ett behov av tydliga incitament för anställda att 

vara aktiva i nyttiggörande av den kunskap som utvecklas vid universitet och högskolor. Vi 
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instämmer också i utredningens slutsats att bedömning och rangordning av sökande till en 

anställning är en fråga för det enskilda lärosätet att fatta beslut om.  

Förslag T 

Vi instämmer i förslaget att den innovationsstödjande verksamheten skall följas upp årligen, 

men anser att det är oklart vad som menas med flödestal och varför dessa inte skall tillmätas 

betydelse av ”egentligt resultat” (s. 46). Alla verksamheter skall naturligtvis följas upp efter sina 

resultat. Vi efterlyser ett förtydligande av förslaget. 

Förslag U 

Vi avstyrker förslaget tills vidare eftersom vi menar att en utvärdering av lärosätenas 

innovationsstödjande verksamhet är en grannlaga uppgift på grund av innovationsprocessens 

generella komplexitet, vilket också framkom i betänkandet Prestationsbaserad resurstilldelning 

för universitet och högskolor (U2011/7356/UH). Det krävs betydligt mer arbete med att ta fram 

en lämplig modell för utvärdering innan förslaget kan tillstyrkas.  

 

 

På fakultetsstyrelsens uppdrag, 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

 


