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Delyttrande över remissen ”Ökat värdeskapande ur 
immateriella tillgångar” 

Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten lämnar följande delyttrande på remissen 
”Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar”. 

 

Övergripande kommentarer 
Tekniska fakulteten delar utredningens ståndpunkt att immaterialrättsliga frågor är 
av stor vikt för värde- och affärsskapande i svenskt näringsliv och att 
medvetenheten om detta bör öka i samhället. Många av de förslag som utredningen 
har lämnat ligger väl i linje med detta. 

Samtidigt bör det noteras att det finns gott om forskning som belyser sambandet 
mellan immaterialrättsliga frågor och innovation. Utredningen hänvisar dock inte 
till någon sådan forskning och det är därmed mycket oklart om de förslag som 
presenteras är vetenskapligt grundade. Vidare saknas en konsekvensanalys av vissa 
förslag. Sammantaget innebär detta att ytterligare analyser behöver göras innan 
förslagen genomförs. 

 

Kommentarer till några av utredningens ställningstaganden och 
förslag 
Fakulteten har valt att särskilt kommentera ett urval av utredningens 
ställningstagande och förslag (i den ordning de presenteras). 

Behov av statliga insatser 
(1) Utredningen föreslår att ett dedicerat stöd införs till företags hantering av 

immateriella tillgångar. Även om det finns ett behov av sådan finansiering är 
det viktigt att betona att en öronmärkning riskerar att leda till suboptimeringar 
eftersom den styr företag till en viss verksamhet, vilket kan ske på bekostnad av 
annan – för företagen mer central – verksamhet. Utredningen verkar utgå från 
att företag som väljer att satsa på FoU istället för immaterialrätt väljer fel, men 
huvudprincipen borde vara att företagen själva får avgöra vilken typ av stöd de 
behöver mest. 

(2) Utredningen menar att det finns en potential i att öka användningen av 
patentinformation som underlag för att planera, styra och bedriva forsknings-
och innovationssatsningar. Här bör noteras att det finns en omfattande 
internationell forskning om studier av patentdata för olika syften, som 
utredningen dock inte hänvisar till. Innan åtgärder genomförs inom detta 
område bör lärdomarna från denna forskning tas i beaktande. 
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Utredningens förslag 
(3) Utredningen föreslår att ett råd för immateriella tillgångar inrättas. 

Beskrivningen av rådets uppdrag är dock otydlig. Förslaget behöver därför 
förtydligas och vidareutvecklas. Särskilt behöver rådets syfte och tänkta roll i 
innovationssystemet förtydligas. 

(4) Vidare föreslår utredningen att ett Programråd för forskningsfrågor bör 
inrättas som ska finansiera forskning om immateriella tillgångars betydelse för 
innovation och ekonomisk tillväxt. Med tanke på att utredningen inte har gått 
igenom den befintliga forskningen inom området är det inte tillräckligt 
tydliggjort att det finns ett behov av vidare forskning. Dessutom visar 
innovationsforskningen att sambanden mellan olika påverkansfaktorer och 
innovation är komplexa. Att bryta ut en av dessa faktorer och öronmärka 
forskningsresurser till den riskerar att leda till att viktiga samband förbises. 
Forskning om immaterialrättsliga frågor bör snarare integreras med annan 
innovationsforskning, lämpligen under Vinnovas överinseende.  

(5) Utredningens förslag att behålla PRV:s fokus på kärnverksamheten och att 
utöka myndighetens informationsuppdrag är bra. PRV spelar, precis som 
utredningen konstaterar, en viktig roll i det svenska innovationssystemet och 
bör få fortsätta att göra det. Samtidigt föreslås i förslaget till förordning med 
instruktion för Myndigheten för immateriella rättigheter (s. 19ff) att 
myndighetens uppdrag bland annat ska vara att ”långsiktigt främja tillväxt 
samt stärka innovationsförmåga och konkurrenskraft i hela landet”. Det är 
orimligt att förvänta sig att myndigheten med utgångspunkt i övriga delar av 
uppdraget (kärnverksamheten) ska kunna utföra detta uppdrag. På s. 43 
preciseras denna formulering med bisatsen ”genom att informera om och bidra 
till ökad förståelse för hanteringen av immateriella tillgångar hos företag och 
aktörer inom det offentliga innovationssystemet”, vilket är en mer rimlig 
avgränsning av uppdraget. 

(6) Det är anmärkningsvärt att en utredning som handlar om immateriella 
rättigheter inte förstår värdet av ett väl etablerat, mer än 100-årigt varumärke. 
Att byta namn på PRV till Myndigheten för immateriella rättigheter vore 
mycket olyckligt. Namnet PRV är välkänt och respekterat i såväl näringsliv som 
samhälle och ett namnbyte skulle skapa otydlighet hos de primära 
intressenterna nationellt och förmodligen också internationellt. Oron att PRV:s 
namn är för snävt och inte fullt ut speglar bredden i uppdraget är om inte 
obefogad så i alla fall högst överdriven, särskilt som förkortningen numera 
sällan (eller aldrig?) läses ut. 
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