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Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

I beslut den 9 novemberett 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen att

det svenskaöver för nyttiggörandesystemetse forskningsresultat.av
Med stöd bemyndigandet förordnande departementschefenav den 19
december 1995 professor Claes Sandgren särskildatt utredare ivara
utredningen Nyttiggörande forskningsresultat, samverkan näringslivav -högskola N 1995:10.

En knuten tillexpertgrupp är utredningen. I ingårexpertgruppen
departementssekreterare Ingemar Ahlandsberg, departementsrådet
Elisabeth Bergendal-Stenberg, civilingenjör Karl Engholm, departe-
mentssekreterare Lucie Mandaus, utredningschef Lennart Ohlsson och
högskolerektor Ingegerd Palmér.

Utredningens huvudsekreterare docent John Andersson förordnades
den januari15 1996. Sekreterare psykologär Lennart Elg, som
förordnades den februari1 1996 och biträdande sekreterare civilingenjör
Daniel Stemne, förordnades den 15 januari 1996. Kommitténssom
assistent Lena Sandstedt.är

Utredningen har antagit NYFOR.namnet
Utredningen överlämnar härmed sitt huvudbetänkande. Den kommer
behandla högskolansatt samverkan med små och medelstora företag i
särskilt betänkande.ett

Stockholm den 6 maj 1996

Claes Sandgren
/ John Andersson

Lennart Elg
Daniel Stemne
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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningens huvuduppgift hurär övervägaatt samverkan mellan
högskolan och näringslivet kan förbättras. direktivenI betonas frågan

det s.k. lärarundantaget hinder förutgör nyttiggörandetett deom av
forskningsresultat produceras inom högskolan.som

Det finns många omständigheter har inverkan samverkansom
mellan högskolan och näringslivet. Utredningen har sökt hålla sig strikt
till gränssnittet högskola näringsliv. Dess överväganden gäller i första-
hand samverkan avseende teknik, medicin och naturvetenskap.

Utredningens överväganden har sin fokus på vad kanstaten göra.
För samverkan skall bli realitetatt krävs dock främst åtgärder påen en
lokal högskolenivå liksom från företagens sida. Utredningens förslag
syftar till skapa bättre förutsättningar föratt sådana åtgärder.

Högskolans samverkan med små och medelstora företag kommer att
behandlas i särskilt betänkande, avlämnasett den 31 maj 1996.som

Utredningsarbetet, bedrivits under drygt månaders tid, hartre isom
utsträckning bestått i insamling informationstor från ochav personer

institutioner verksamma inomär samverkansområdet, både på hög-som
skolan och i näringslivet. Utredningen har anordnat flera seminarier med
särskilt inbjudna Härtill kommer antal samtal ochett stortpersoner.
kontakter med enskilda personer.

överväganden och förslag
Allmänna överväganden

Vi har i Sverige utvecklat ovanligt tydlig arbetsfördelning dären
"högskolan sköter grundforskningen och utbildning och industrin ägnar
sig åt utvecklingsarbete". harDetta medfört betydande mellanett gap
högskolans forskning och industrins FoU-verksamhet. ökarNu behovet

överbrygga Allt fler teknologier bliratt alltmergapet. forsknings-av
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ikompetens,vetenskapligbehovindustrinsökarvilketbaserade, av
form av:

personalvälutbildad- kunskapsbasenglobalahela dentolkaochsig i-orienterahjälp att -- påforskningdenbara görsinteområde,visst eninom somett
Sverigeinstitution ienskild

forskarutbildaderekrytering av-
problemlösning.kvalificerad- hosrelevansenochkvalitetenbestämssamverkantillMöjligheterna av

samverkanattityd tillhögskolansforskning,ochutbildninghögskolans
ochmångfaldenkompetens. Detoch ärbehovnäringslivetssamt

grunden.länkarnainformelladekvaliteten gersom
nyttjas krävsskall kunnaeffektivt ettkompetenshögskolansFör att

ochföretagmellanriktningamabådaimänniskorflödefungerande av -
förmedlaochinformella länkardessaformakanforskning som-

möjligheter. Parternaforskningensochproblemföretagenskunskap om
möjligheter. Detoch ärvillkorvarandraskunskap enbättrebehöver om

bådaformeri parter.samverkanökadförförutsättning gagnarsomen
öka företagens närvaroutveckling böri denna attFörsta steget vara

kringmellansamarbeteDirekt parternaforskningsmiljö.högskolansi
förståelse.ömsesidigökadskaparproblemkvalificeradevetenskapligt
kortsiktigasigskall låtahögskolan motstyrasinteinnebär attDetta

detutredningenvillkor. Tvärtomföretagsenskilda varapåuppdrag anser
enskildastöd förriktlinjertydligautvecklarhögskolanvikt somattav

näringslivet.medsamverkanderasiforskare
marginalenpåkansamverkanfrämjandeforSärskilda avorgan

inteförutsättningarna ärfundamentalademaskineriet","smörja ommen
samverkanfungerandemeningsfulla. Eninteinsatsersådanauppfyllda är

onödig.självsigmellanhanden görinnebär att
uppfinningar.skapahögskolanhuvuduppgift för attinteDet är en

högskolanfrånuppfinningarviktigtsamhällsekonomiskt attdet ärMen
kvalificerat sätt.hand etttas om

uppgifterhögskolornasochUniversitetens

sektorerövrigaochnäringslivetmedsamverkan sam-Högskolans av
långthuroklarhetrådergråzon. Detinärvarandeförsker omhället en

högskolanvaddärmedsig ochsträckeruppgifttredjes.k.högskolans
och fårskall göra.
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dags högskolornamening detutredningensEnligt är att ettgenu
med näringslivet och övriga samhällssektorer.samverkamandatklart att

högskolelagen. skulle signal tillslås fast i Detuppgiften börDen ge en
församverkan skall ha betydelsesådan verk-högskolorna att en

rekrytering, meritvärderingorganisering,innehåll,samhetens m.m.
därför fortsättningsvis beräknas med tankeböranslagHögskolomas

kan det finnas anledningsamverkansuppgift. Härutöverhögskolornaspå
för regionalpolitiskt ellerandra huvudtitlar,medel frånanvisa t.ex.att

samverkan.motiveradnäringspolitiskt

Grundutbildning

med grundexamen harhögskolande lämnarangelägetDet är att ensom
villkor.forskningensorientering om

framtidabefrämja deundervisningen förinslag iexempel på attEtt
övningsuppgifter inomochlaborationer görskontakterna kan attvara

forskning.pågåendeinstitutionens
realistiskhögskolandetangelägetmotsvarandePå är attsätt ger en

arbetsvillkor.industrinsbild av
akademiskaentreprenörskapbenämnttillvalsämne t.ex.Ett som ger

med teknisk-natur-vid högskolorrekommenderas20 p10poäng -
utbildning.vetenskaplig

Forskarutbildning

färdiga doktorernadefrån industrinsynpunktåterkommande är attEn
förspecialiserade lättoch för hårti årenkommit for högt atthar ärupp

utredningensverksamhet. Enligtföretagensin islussaskunna upp-
dag i första handforskarutbildningen iresultatdetta ärfattning attär av

behov.internahögskolansefteravpassad
syftebör förändras i blifakulteterinom vissaForskarutbildningen att

siktardem tillgradrekryteringsbas i högre Förännäringslivets somnu.
forskarutbildningdet finnasnäringslivet böryrkesbana i en varsen

bredd och överblick.ochstudietid kortare störreär gersom
doktorander, så begär, börvanligaochIndustridoktorander som

från före-institutionen ochfrånhandledare:ha dubblakunna enen
verksamma imöjlighettaget/arbetsgivaren. En är att personerannan
informell rolldoktorandenåtVerkarnäringslivet mentorer merensom -

erfaren industriperson.doktoranden fråntillstödpersonligt ensom avser
finansieringavtal,kommersiella frågor,Kunskapen patent,t.ex.om

bland forskar-otillräckligvillkor,basalanäringslivets äroch
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studerandena. Därför bör vissa fakulteter inom högskolorna någonge
form propedeutisk kurs kan ingå i allmänna forsknings-av som
metodikkurser eller forskarkurs.separatges som

Ijänsteorganisation

Högskolans uppgift samverka med näringslivet och övriga samhälls-att
sektorer har konsekvenser för högskolans tjänsteorganisation. Utred-
ningen föreslår bl.a. det kan inrättas tjänster industrilektor.att som
Vidare föreslås och näringslivssamverkan skall kunna haatt patent ett
ökat meriteringsvärde.

Struktur för samverkan

kompetenscentraNUTEKs har vid utredningens kontakter med företag
och högskolor den viktigaste systemförändringen inämnts som
relationen näringsliv högskola. försökDe utveckla hög-utgör ett att-
skolans kärnverksamhet i riktning industrirelevans,mot utan attmer

avkall inomvetenskapliga kvalitetskrav. Utredningen detgöra anser
angeläget detta intressanta experiment kan fullföljas enligt inten-att
tionerna och vidareutvecklas.

Industriforskningsinstituten kan mekanismer för över-attses som
brygga mellan akademisk forskning och industrins ingenjörsarbete.gapet

viktigaste uppgifter kommer i ökandeDeras utsträckning gällaatt
mindre och medelstora företag, i dag för starkt tryckutsätts ett attsom
gradera sin tekniska förmåga. mindre företagenDe har sämreupp
möjligheter långsiktigt för institutens finansiering, varföratt ta ett ansvar

här börstaten ta ett stort ansvar.
Samverkan mellan högskolan och näringslivet kan förbättras detom

på vissa institutioner finns väl meriterade i sin tjänst harpersoner som
till uppgift förmedla kontakter i bägge riktningama.att

angeläget det skapas välDet avgränsad rollfördelningär att en
mellan högskolan själv, holdingbolagen den rådgivningsverksamhetsamt

"teknopoler" finns knutna till många teknikparker. Statensm.m. som- -
ägarroll i fråga holdingbolagen bör överföras till högskola ochom resp.
deras styrelser professionaliseras.

svårt bygga tillräcklig volym forskarpatentbolagen.Det iär att upp
de betraktas samlad kanOm deras slagkraft ökas och desom en resurs

får möjlighet till specialisering.större
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Lärarundantaget

Utredningen analyserar ingående lärarundantagets betydelse, dvs.
universitetsläramas till sina uppfinningar enligt i lagen1 § 2rätt st om

till arbetstagares uppfinningar. Analysen visar upphävanderätten att ett
undantaget inte skulle universitet och högskolor till lärarnasrättav ge

uppfinningar.
innebär också högskolornaDet inte har någon nämnvärd tillatt rätt

uppfinningarde de personalkategorier, inte omfattasgörssom av som
undantaget. Utredningen konstaterar också datorprogramävenatt om-
fattas lärarundantag och föreslår datorprogram, såvitt gällerett attav
exploateringen, behandlas på uppfinningar inomsättsamma som
högskolan.

Nyttiggörande uppfinningar och datorprogramav

behövs sammanhållen strategi för ökatDet nyttiggörande hög-etten av
skolegenererade uppfinningar och datorprogram. Strategin bör inväga
dels de faktorer avgörande för framgång med exploateringärsom av

dels högskolanssådana prestationer, uppgifter och särskilda förutsätt-
ningar i övrigt.

innebär strategin bör in bl.a. följande faktorer.Det Detvägaatt
exploateramåste finnas incitament resultaten; det gäller bådeatt

institutioner. krävsforskarna och deras kraftfullt entreprenörskap,Det ett
exploatering forskarresultaten skall eftersomlyckas, dessaom en av

vanligen "lösningar söker sitt problem". Idéer notoriskt svår-är ärsom
varför forskarna bör ha flerabedömbara, exploatörer vända sig till.att

Högskolorna myndigheter inte bör bedriva starkt riskfylldär som
verksamhet såsom exploatering uppfinningar eller datorprogram. Deav
bör däremot skapa förutsättningar för ökat nyttiggörandeett av
resultaten med hänsyn till samhällsintresset sådant kommer tillatt ett
stånd. behövs ökad medvetenhet bland forskarna derasDet atten om

exploateringsbara ochresultat kan publicering kan skadaattvara
patenterbarheten.

Huvudpunkter i strategien

bakgrunden föreslås strategi följandeden här med inslag:Mot en
behålls.Lärarundantaget-

bedrivaHögskolorna skall starkt riskfylld verksamhet och ären-
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lämpliga institutioner för kommersiell verksamhet. skallinte De
därför inte exploatörer uppfinningar och inte innehavarevara av vara

eller datorprogram.patentav
Högskoloma skall däremot forskarna service, i princip ärge en som-
kostnadsfri, i form rådgivning patentfrågor, inkl. nyhets-av om

juridik, utbildning skall påverka attitydema tillgranskning, Dem.m.
och höja medvetenheten dessapatentering och exploatering om

betydelse.frågors
skall skyldiga informera arbetsgivaren deForskarna attvara om-

resultat, de producerar.exploateringsbara som
få del intäkterna eventuellUniversitetsinstitutionema skall av enav-

relation till sitt bidrag till dessa.exploatering i
hittills varit helt anslagsorienterad, börForskningsfinansieringen, som-

användningsorienterad. Finansieringsvillkoren bör använ-göras mer
för det ändamålet.aktivtdas mer

Genomförandet strateginav

lagstiftning, policy, avtal ochgenomförande kräverStrategins att
samordnade.fmansieringsvillkor är

skall det möjligt för högskolornacentral nivåPolicyn på göra att
exploatering forskningsresultaten.förutsättningar förgodaskapa aven

andeltillförsäkra institutionernaskall också syfta tillPolicyn att en av
ochuniversitetsgenererade uppfmningarna datorpro-deintäkterde som

frågasäkerställa det råder öppenhet iskallinbringar. Den attgrammen
bisysslereglema de kravtillexploateringen motsvararsamt attseom

högskolan ochökad samverkan mellanföljer i spåren av ensom
näringslivet.

och karaktärenbör lägga fast viddenlokal nivåPolicyn på av
tydligt.Restriktionerna bör markeras Dethögskolans ärengagemang.

god och i principforskarna myckethögskolornaangeläget att ger en -
nyttiggörande.forskningsresultatensservice i fråga Detkostnadsfri om-

åtaganden och organiseringhögskolornasi sakensligger attnatur av
emellan.sig starkt högskolornaverksamheten måste skilja

informera sinaforskarnas skyldighetregleras delsavtal börI att om
högskole-datorprogram, delsuppfinningar ochexploateringsbara
exploate-forskarnas intäkter fråntill andelinstitutionernas rätt en av

Skulle avtalsvägenochuppfinningamaringen varaprogrammen.av
lagstiftningoframkomlig får övervägas.
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finansieringsvillkoren utformas påförordarUtredningen ettatt mer
nyttiggörandei syfte bättremålinriktatenhetligt och sätt att ett av

i samrådbör få i uppdrag medNUTEKskall uppnås.resultaten att -
modeller för finansierings-principer ochutarbetaHögskoleverket -

önskvärtmöjligt ochi vad mån detDärvid börvillkoren. ärprövas att
utformning.villkorensha inverkan pånäringspolitiska hänsynlåta

Sekretessjkågor

förenliga.publicering i grundenochpatenteringvisar ärUtredningen att
kända. finns däre-bli allmänt Detresultaten skalltillsyftar bådaDe att

publiceringmeningen inne-motsättning i dengrundläggande attmot en
och medan patenteringtillgängliga förfrittresultatenbär görsatt var en,

patenthavaren.förbehållsanvändningderastillsyftar att
bestämmelsetillförssekretesslagenföreslårUtredningen att en som

sekretessåtaganden,sådanastatligförmöjligtdet göraattpartgör en
forskningssamarbete, inomdeltagande iförförutsättning t.ex.är ensom

förtydligas så detsekretesslagenföreslåsVidare attEU-programmen. att
forskningsansökanuppgift igäller försekretessframgårklart att enen

skall omöjlig.patentering inteförbehövs görasdet att enom
tillämpningforskningsrådenserfaritharUtredningen att av

diskutabel.avseenden förefalleroch i vissavarierarsekretesslagen vara
diskussion meddärförrekommenderasRegeringskansliet att ta upp en

tillämpning lagen.derasråden avom
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Inledningl

Uppdragetl

direktiv vidaUtredningens och tämligen allmänt hållna. Deär är
Nyttiggörande forskningsresultat,rubricerade samverkan näringslivav

Huvuduppgiftenhögskola. hur samverkan mellanär övervägaatt-
högskolan och näringslivet kan förbättras. Särskilt betonas frågan om

hinderdet s.k. lärarundantaget för nyttiggörandet deutgör ett av
forskningsresultat produceras inom högskolan. Direktiven bifogassom

bilagasom
omständigheterfinns många påverkar samverkan mellanDet som

näringslivet. Regler för företagande och riskkapital-högskolan och
försörjning exempel. Utredningen har sökt hålla sig strikttvå tillär
gränssnittet högskola näringsliv. betyder utredningen berörDet att-
alla de omständigheter har inverkan på denna samverkan.som

har vidare gjort vissa avgränsningar för uppdragetUtredningen att
hanterligt. överväganden gäller i första hand samverkanskall Dessvara

medicin och naturvetenskap. Kulturvetenskapemaavseende teknik, ges
behandling, många har relevansingen ävenegen om av resonemangen

också för dem.
överväganden har naturligt sin fokus på vadUtredningens statennog

betyder förslagen gäller åtgärderkan många kanDetgöra. att av som
nivå. samverkan skall bli realitet krävsvidtas central För att en en

högskolenivå liksom från företagens Utredningensåtgärder på lokal sida.
syftar i avseenden till skapa bättre förutsättningar förförslag många att

sådana åtgärder den har inte det sin uppgift närmaresett attmen som
åtgärder kan lämpliga det lokala planet.in på vilka som vara

Utredningen har inte heller det sin uppgift lämna förslag påsett attsom
företagen förvad bör inom bättre samverkan skallgöras attsom en

komma till stånd.
överväganden ifrånUtredningens utgår universitet och högskoloratt

också framdeles kommer den helt dominerande genomförarenatt vara
statliga sidan. fallerforskning på den inte inom uppdragetDet attav

behandla frågan forskningsinstitut utanför högskoleorganisationen.om
har i samråd med Näringsdepartementet beslutatUtredningen att
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samverkan med och medelstora företaghögskolans små skall behandlas
betänkande. skall avlämnas densärskilt 31 maj 1996.i Dettaett

Utredningsarbetet1.2

bedrivits under drygt månaders tid, harUtredningsarbetet, itre storsom
i insamling information från ochutsträckning bestått av personer

samverkansområdet. Utredningenverksamma inominstitutioner ärsom
högskola, Göteborgs universitet,besökt Chalmers tekniska Högsko-har
Karlskrona/Ronneby, KungligaHalmstad, Högskolan i tekniskalan i

universitet, Högskolan i Luleå, Lunds universitetLinköpingshögskolan,
Besök har också avlagts i och iuniversitet. Boston, USA,Umeåoch

Storbritannien.Manchester,
seminarier med särskilt inbjudnahar anordnat tvåUtredningen

haft diskussioner med IVAs industriforskargrupp medoch samtpersoner
har haft diskussioner med forskarpa-för Electrum. Denstyrelsen även

Härtill antal samtal och kontakter medkommertentbolagen. ett stort
enskilda personer.

synpunkter och material följandehar biträtts medUtredningen av
Marianne Andersson, Uppsala universitet,akademiombudsmanpersoner:

högskoledirektör Daniel Enquist,affärsjurist NUTEK,Gunnar Boman,
avdelningsdirektörBertilcivilingenjör G. Guve, KTH, TorstenFRN,

kammarrättsrådet Carl iPatentverket, Norström, KammarrättenHalén,
Temaplancivilekonom och civilingenjör Göran Reitberger,Stockholm,

Robinson, Materielverk ochkrigsrådet Marianne FörsvaretsAB,
harWelander, Canella Medical VidareAB.civilingenjör Swante

statistiksammanställning. stud MikaelAnalys gjort JurNUTEK en -
stud Olof Hellström har varit behjälpliga medoch jurAlenmark

materialinsamling.
från Civilingenjörs-inhämtat synpunkter SverigesUtredningen har

Sveriges Universitetslärarförbund.ochförbund
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Faktabakgrund2

ochbeskrivningarförUnderlag2.1

resonemang

frågorantalbelysning åtstatistisk ärettavsnittdetta somI ges en
arbete:utredningensförcentrala

i andrai SverigeÄr utveckling högre änochforskningpånivån- och hurindustrins FoUfördelasindustriländer Hurutvecklade
denutvecklas

forskarutbildade i sin FoU-industrinutnyttjarutsträckningvilkenI- forskarutbildade mellanteknisktdeverksamhet Hur strömmar
forskarutbildadeutbudetföretagssektorn Kanochhögskolan av

framtidenefterfrågan iföretagssektomsteknik motinom svara upp
vill hardetSverige, sägaÄr "läcker"teknikkorrektdet att ur-

utlandetteknikhandelniöverskott motSverige ett
företagssektoms FoUredovisningarSCBsHuvudkällor är av

årentjugodeförUtvecklingsverksamhet samtsenasteochForsknings-
fall gällernågraFoU-beskrivande data. IsammanställningarOECDs av

medgjortsjusteringarhar1985och1983 smärreför årendatafrämst
Utveckling analyser.TekniskförStyrelsendåvarande STUsgrund i

trender. Smärretydliggöraförmöjligt attlångthar så grupperatsData
historisk jäm-förför 1993 attgjortsharomflyttningar poster geav

förbarhet.
Vetenskaps- ochpublikationdels SCBskällorKompletterande är

utredningenunderlagdels det1996,Sverigeförteknologiindikatorer
därutöverPatentdata harAnalys.från NUTEKerhållitochbeställt

NUTEK-studier.pågåendeochtidigarefrånhämtats
belysningarYtterligarefaktamaterial.utförligtfinnsbilaga 2I ett mer
högskolansavseendedelbetänkandekommandeutredningensifinns

företag.medelstoraochsmåmedsamverkan
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2.2 Svensk FoU i internationell belysning
Enligt OECD har Sverige i dag den i särklass högsta FoU-intensiteten
bland medlemsländerna, räknad FoU-utgiftemas andel BNP. Försom av
1993 redovisar OECD följande. Nivån för Sverige, 3,35 liggerprocent,
50 högre för OECDprocent än totalt och 25nära högreprocent än
nivån i USA och Japan, de två länder ligger Sverigenärmast i nivå.som
För 1989 redovisas nivån 2,94 för Sverige, drygtprocent 25 procent
högre för OECDän totalt. I längre tidsperspektivett denattanges
svenska F oU-intensiteten på nivå för OECD totalt undervar samma som

Årenhela 1970-talet. kring 1980 förändrades redanmönstren före-
1985 nivån i Sverige cirka 25 högre inom OECDvar procent än och i
paritet med nivån i USA.

Diagram 2.1 visar den OECD redovisade FoU-intensitetensav
utveckling i Sverige, USA, Japan, Tyskland och OECD åren 1975-1993.

TysklandFör redovisas enbart Västtyskland fram till 1989 vilket för-
klarar nedgången under de åren. För Sverigesenaste nivån iär
diagrammet 3,23 för 1993 tillskottprocent ett rörandenytt FoU vid-
undervisningssjukhus har eliminerats för siffrornagöra jämförbara.att

Diagram 2.1 FoU-utgifter i någravländer, andel BNPav

Procent
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siffrornai de svenska tolkasårens uppgång Förstskall deHur senaste
FoU-volymen,med underlag baskonstateraskan äratt samma som

Fördelningennivå 1989.personår, på 1993räknad samma somsom
definitioner,företagssektor, enligtsektor och OECDsoffentligmellan

företagssektom för 67 samtligaoförändradockså procentär svarar av-
sålunda ingen volymmässigreflekterar ellerFoU-årsverken. Uppgången

första hand det faktummellan sektorer iförändringstrukturell attutan
räknadrealt. svensk iekonomin krympt Om BNP,svenskaden

åren 1985-93 skulleinom OECDökatköpkraftspariteter, som
redovisad FoU-volym, baramedBNP-andel år 1993,FoU-utgiftemas

lägre deni Sverige, 132,8blivit cirka änprocentprocent som nu
belysning.ytterligareTabell 2.1redovisas. ger

ekonomin utvecklatsandelFoU-utgifter BNPTabell 2.1 av om somsom
FoU-volymredovisadmed OECDtotalt ochi OECD av

Sverige USA OECDJapan
1985 2.93 2,89 2,58 2,33
1989 2,922,83 2,73 2,34
1993 2,81 2,62 2,94 2,24

personårsjämförelser ytterligareocksåsiffror visarOECDs att ger
Särskilt gällersvensk FoU-intensitet. dettahögmodifiering bilden avav

och akademiker.företagssektom Härutförda inomFoU-årsverken av
den total redovisasförbara 0,9Sverige år 1993 procent somavsvarar

Sverige,industriforskningsinstituten i tillför OECD. Detta atttrots
företagssektomräknas till efter-alla andra länder,skillnad från i nästan

företags-genomgående till minst 50verksamhetderas ärprocentsom
finansierad.

förtrender och nivåer svenskbelysningytterligareTabell 2.2 avger
Tyskland ochutförs i USA,andel den Japan,räknadFoU somavsom

företagssektomutförda akademiker inomFoU-årsverkenMedOECD. av
FoU-intensiteten i dagden svenska cirkajämförelserförgrund ärsom

med denoch högt räknat i nivåiden Japanlägre40 änprocent som
inomSveriges andel BNP OECD 0,97totalt.förgäller OECD varav

år 1993.procent
ganska långt frånSverige liggergällerGenerellt täten näratt

utförd utanför hög-rankas efter mått FoUOECD-ländema avsersom
för de tio länder därbelysning FoU-ut-Tabellskolesektom. 2.3 ger en
svenska FoU-intensitetenhögstBNP-andel 1993. Dengiftemas ärvar

för och ochnivå redovisas USA Japanhalva denungefär påhär som
Finland.den inågot lägre änäven



aktabakgrund24 F SOU 1996:70

Tabell 2.2 Svensk FoU 1993 räknad andel utfördFoU i USA,som av
Tyskland ochJapan, OECD

%, utförd iAndel, F oUJämförelsegrund av
OECDTysklandUSA Japan

FoU-utgifter räknade i SEK
13,1 1,2 14,93,5Totalt-
13,6 1,1 14,93,4företagssektomInom-Årsverken inom FoU
10,96,4Totalt e.u.e.u.-

akademikerUtförda av-
1,24,4 12,52,7Totalt--

9,4 0,91,9 3,9företagssektomInom--

bas.med köpkraftspariteterRäknat1 som

Tabell utförd2.3 FoU utanför högskolesektom. FoU-årsverken av
akademiker, samtliga% årsverken i arbetskraften. Snitt åren 1988-92av

IndexIndex
0,34 10lFrankrike0,65 210USA
0,33 105Finland0,58 190Japan
0,31 100150 Sverige0,46Tyskland
0,30 95Schweiz0,41 130Norge
0,28 90Nederländerna120Storbritannien 0,37

årsmed minstforskarutbildadeAkademiker treAnm: samt personeravser
och 6.utbildning SUN 7eftergymnasial

Tabell 2.4 ytterligare belysningar för dessa tio länder. harHär deger
FoU-utgiftematotala delats i komponenter, inom högskole-FoUtre

företagssektomsektom, och offentliga forskningsinstitut Indexm m.
nivåer relativt de i Sverige. De svenska samfinansierade industri-anger

forskningsinstituten har här förts från företagssektom till institutssektom.
detta denna sektorsTrots andel påfallande låg iär Sverige, ungefär på

halva den nivå redovisas för sju länderna och bara cirkasom av en
tredjedel den redovisas för Frankrike. För inom högskole-FoUav som

andra sidansektorn å den svenska tätpositionen ohotad, förär åtta av
redovisasländerna nivåer halva den svenska.runt
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1988-92, i dei snitt åren%,andel BNP,FoU-utgifterTabell 2.4 avsom
andel 1993högstvisarOECDenligtländertio som

Inom universitet ochTotalt högskolor

Index Index
Sverige 0,84 1002,90 100Sverige
Schweiz 0,622,87 99 74Västtyskland
Nederländerna 0,472,81 97 56Japan

0,47 562,81 97 NorgeUSA
Västtyskland 0,41 49Schweiz 2,77 96
USA 0,41 492,37 82Frankrike

2,19 76 Finland 0,40 48Storbritannien
Frankrike 432,03 70 0,36Nederländerna

0,35 421,96 68 JapanFinland
Storbritannien 0,341,85 64 41Norge

OECD 0,372,33 80 44OECD

offentligaInom forskningsinstitutföretagssektomInom
rn rn

IndexIndex
0,572,09 Frankrike 285Japan 112
0,42 2102,08 NederländernaVästtyskland 112
0,39Finland 195USA 2,02 109

Storbritannien 0,38 190Schweiz 2,01 108
0,38 1901,86 100 VästtysklandSverige 1
0,3879 USA 190Storbritannien 1,47
0,37Japan 185Frankrike 1,44 77
0,35 170Finland 63 Norge1,17

Sverige 0,20 1001,14 61 1Nederländerna
0,14 70SchweizNorge 1,03 55

0,3587 OECD 170OECD 1,61

från företags- till institutsektorn.Industriforskningsinstituten här förts1 har

den s.k.följdlogisktabell 2.4iplaceringarna ärsvenskaDe aven
1940-talet. Huvud-i börjanredantillkommodellen. Dennasvenska av

grundutbildningenkvalitet pågod attmotivet genomgaranteraattvar
högskolan.till Dettakoncentreradesforskningenstatligaciviladen
samhällets forsk-bredarehögskolaninnebar ettatt ansvar, somgavs

svenska forsk-denindustriländer. Iandraallainingsresurs, nästanän
kravbetydligt högrelängedärför sedan attställsningspolitiken sam-

Tysklandiskall fungerahögskolaoch ännäringsliv t.ex.mellanverkan
industrirelateradomfattandestår förinstitutssektorutbyggdväldär enen

forskning.
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2.3 Faktorer de redovisadestyrtsom
F oU-utgifternas förändringar

granskningEn OECDs siffror visar företagssektoms andelattav av
FoU-utgiftema ökat påfallande mycket i Sverige under perioden
1989-93. Andelen har ökat från 66 till 72 Dettaprocent. trots att
resursinsatsen, räknad i personår, oförändradär nära till nivå och andel.
Diagram 2.2 belyser detta och några andra förhållanden. Totalkurvan är
densamma för Sverige i diagram Diagrammet visar de kompo-som

byggt förändringarnanenter i FoU-utgiftemas BNP-andel årensom upp
1975-93.

Språnget 1979-1981, detär större 1991-1993,än har följandesom
bakgrund.

Ändrad redovisningsgrund för inomFoU högskolesektom försvarar
75 ökningen räknat iprocent personår redovisas 35 högreav procent
volym år 1981.

Resterande ökning helt hänförbarär nästan till fältet iA diagrammet,
utgifter inom företagssektorn inte personalkostnader.är Härsom ryms
utgifter för och förbättringsinvesteringar, bokförda kostnader förny-
lokaler och köp förbrukningsmaterial, datorer ochav samtprogramvara
FoU-verksamhetens andel kostnader.av gemensamma

Förändringen 1979-81 reflekterar i första hand den omfördelning av
FoU-arbetet, inom i oförändrad total personårsvolym,stort dåsom
skedde inom företagssektom. Verkstadsindustrin, med högre nivå än
basindustrin på de kostnader fältet A ökade sin andelrepresenterar,som
medan basindustrins minskade i spåren 1970-talets kriser.av

Fältet A har, diagrammet visar, fortsatt Det svaradeväxa.attsom
för1979 40 företagssektomsprocent FoU. hade1985 andelenav växt

till 52 andel i konstantprocent, fram till 1991.storten som var
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FoU-utgifter i Sverige, andelDiagram 2.2 BNPav

Procent
2°°1 E2° 233°1"°°°3 23 Årlig BNPv.förändringreal av35

/
3 /T/ Totalt

Företagssektom2,5

l /
personalkostnaderenbart

2 l .1-
ochhögskolor--Universitet--A

1,5
teknik,enbart natur-

ochmedicinvetenskap
1 Offentligsektor-ø .-.-..-áøgg/ øl- "uZ Fê::::::/- _çl_ n-L l05

företagssektomUtgifterinomA som
______L_____ ärpersonalkostnader..-. .. .-..... -. .., ..._____ :in0 IIruIu| u samhällsvetenskapUtgifterinomB93 9591393783 g531797775 humanioraochÅr

ÄvenÅren till härsker språng, 57 orsak1991-93 ärnytt procent.ett en
i oförändradFoU-arbetet inomomfördelning storten person-aven

verkstadsindustrin där datorintensivt FoU-arbeteinomårsvolym, men nu
ökadetelekommunikation ökat markant. Kraftigt kost-inomfrämst

kan därför i förklara ökningendatorer ochnader för stortprogramvara
1991-93.

utvecklingen fångas också det faktum inomhär beskrivnaDen attav
personalkostnademas BNP-andel, enligt diagramföretagssektom har 2.2,

ytterligarenivå åren 1983 tillvarit på 1993. Eni stort samma
nedgången för universitet ochdiagrammet hög-kommentar till är att

reflekterar främsti chimär den denskolor åren 1989-91 ärstort en -
juli börgenomfördes 1991. Det förmomsreforrn 1 ävennoteras attsom

personalkostnademas andelhögskolor minskar deuniversitet och av
1980-talet andelen cirkaFoU-utgiftema. börjantotala I 65av var

den cirka 55är procent.procent, nu
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öretagssektorns redovisade åren2.4 F FoU
1987-1993

belyser förändringen årenDiagram 2.3 1987-93 företagssektornsav
FoU-utgifter på produktnivå. Produktgruppema läkemedel, medicinsk

ochteknik, teleprodukter datorer svarade för1993 46 årprocent, sex
andelen bara helatidigare 26 Mer ökningen företags-änprocent.var av

FoU-utgifter, räknat BNP-andel, hänförssektorns till dessa produkt-som
områden. deras andel relateradMen industrisysselsättningäven om av

de bara för knapptökat något 1993 10 absolutaIännu procent.svarar
denna sysselsättning de factotal har minskat under perioden.även

övriga produkter med låg FoU-intensitet,Gruppen 1993ännusvarar,
sysselsättningen minskningen härför drygt 60 varitävenprocent av om

under perioden. drygt företags-relativt Bara 10störstsett procent av
FoU-utgifter dessa produkter,sektorns 1993 kraftigt minskadavser en

perioden.andel under
kompletterandeDiagram 2.4 belysning, med längre tids-ettger en

Enbart företagssektorns industriföretagperspektiv. ingår, kurvorna avser
oU-årsverken utförda forskarutbildade.enbart Grupperingarna kanF av

originella de enda möjliga med hänsyn till hurär ärmen somsynas
statistiska skäl bytt branscher.företag Några korrigeringar har ävenav

jämförbarhetför år 1993 för med tidigare siffror.gjorts att ge
hela ökningen hänföra till de två kurvorna. TotaltI är övreattstort

knappt FoU-årsverken utförtsl 500 år 1993 inomSCB attanger
industriföretag forskarutbildade, ökning med drygt från850 1975av en

medicinsknivå. läkemedel och teknik tillväxten i linjär.års För är stort
tillväxttakten inom elektro, maskin och kemiska produkterAtt gruppen

under de åren helt hänföra till delbranschenökat tele-ärsenaste att
kommunikation.

Noterbart det förhållandevis ringa inslaget forskar-är även av
det omfattande FoU-arbeteutbildade i utförs inom företagsom som

ÖkningarnaSaab och Scania transportmedel.Volvo, inom gruppen
metall och metallvaror sedan 1980-talets mitt hänföra tillär attpapper,

fåtal företag, främst Sandvik.ett
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FördelningFöretagssektoms FoU-utgifter, andel BNP.Diagram 2.3 av
produktgrupperöver

Procent

2.5l

produktrelateringIngenn

medicinskteknikLäkemedel,a
1,5

datorerTeleprodukter,a-

Transportmedeli
1 Maskiner övrigan 0

elektroprodukter
Övrigaproduktern

0,5

0 Å93918987

Bakomliggande data:

OvrigaLäkemedel, Transport-
produktermedel,medicinsk

maskiner,teknik,
övrigateleproduk-

elektro-datorerter,
produkter

%företagssektorns FoU,Andel av
12,134,546,11993- -9,1-11,2+17,01987-93Förändring-

%andel BNP,FoU-utgifter, av
0,280,801,071993- -0,14-0,1l+0,391987-93Förändring-

%sysselsättning,industrinsAndel av
61,529,29,31993- -3,1+1,6+1,51987-93Forsndring- -19U,0-60,7-9,31987-93,Sysselsättningsför. tusen
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Diagram 2.4 FoU-årsverken inom industriföretag utförda forskar-av
utbildade

Årsverken

700 w

/Läliemedemch600 /cinskmed teknik

500 /
/

//
400

/ Elektro maskin och7 kemislqa produkter
l/300

z
200 {- Papper, metall och

etallvarorm __._
.å I100 -ranspprtme

li-á 2 lå;i branscherriga
0 I I I

77 7975 81 83 85 87 89 91 93 §5

Årsverken2.5 inom svensk FoU. Grov
totalbild för 1993

FoU-statistik fångarSCBs bara mindre del det FoU-arbeteen av som
genomförs inom tjänstesektorn. Anledning statistiken i principär att
bygger på uppgifter från företag med minst anställda.50 Men SCB har

uppdragpå NUTEK gjort flera kompletterande undersökningar underav
år. på dessa detBaserat faktiska FoU-arbetet inom företags-ärsenare

sektorn bortåt 40 högre det tillän SCB.procent rapporteratssom
Beträffande utfördFoU forskarutbildade det faktiska FoU-arbetetärav
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troligen 50 högre det rapporterade. Små forsknings-änrunt procent
nära/teknikerintensiva företag -50 anställda torde enligt överslag i dag

för 400 F 0U-personår, utförda forskarutbildade. Volymenruntsvara av
därmed ungefär den dubbla jämfört med forskningsinstitutens.är En

påtaglig del dessa företag kan avknoppningar från hög-av ses som
skolors eller företags FoU-arbete. utför främstDe utvecklings-stora
arbete på uppdrag för andra företag, ofta inte sällan utländska. Destora,
fyller därmed väsentliga länkfunktioner, såväl inom företagssektom som
mellan denna och högskolesektom.
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Årsverken inom Totalbilden och fördelningTabell FoU. 19932.5 över
utbildningsbakgrunderolika

teknologiindikatorer förVetenskaps- och Sverige 1996Källa: SCB;
NUTEK-studierdiversesamt

ÖvrigaAndra TotaltForskar-
akademi-utbildade

ker
FöretagssektomA.

600 700 21 600300 9 10inom 21-gruppen 1 1A1. Företag
3 000 8 400800 4 600teleprodukter, övrig ITLäkemedel,0

Övriga 700 200500 500 7 13företag0
Övriga 8 400250 400 6 750tillverkning 1A2. företag inom

350 100150 600 3 4företagUtlandsägda0
Övriga 800 3 400 4 300100svenskägda företag0
Övriga 850 700 3 800250 1 1verksamheter inom tjänste-A3.

5°1EL1z_.°.75k_1§§1_nil15i_1§i.tl1t_
_________________________ 500 200200 500 1Forskningsinstitut samfinansieradeA4.

Universitet och högskolorB.
500 500 16 0005 000 5 5med fasta forskningsresurserEnheterBl.

vetenskapsområde-
400 750 3 300150 11Teknik0

800 2 800000 0001 1Naturvetenskap0
400150 000 2 250 41 1Medicin, farmakologi0
900650 750500 1Lantbruksvetenskaper0

Övrigt 950 3 600200 4501 10
Övriga 500200 150150högskolorB2.

3001 300 1forskarutbildningB3. iPersoner --
300 6 500450 2 750 2C. Offentlig sektor 1

200800 3850 1 550och landstingskommunalKommunal0
undervisningssjukhusinkl

Övrig 300200 500 3600 1 1offentlig sektor0
100 27 600 59 3001993 8 600 23FoU-statistikTotalt enligt

35 000000 13 350 19 650inkl 2A: Företagssektomvarav0
forskningsinstitut

800000 5 650 175 150 7Universitet högskolorB: o0 varav
500450 2 750 2 300 61C: Offentlig sektorvarav0

700550 13inom foretagssek- 050 5 100 7Verksamheter 1D.
ingår i FoU-statistikenintetorn som

500200 1 250 1-50 50Tillverkande företag med anst.0
800000 400 1400 1Forskningsnära/teknikerintensiva0

-50 anställdatjänsteföretag med
4003 900 900 l0600 5tiänsteföretagAndra0
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totalbildTabell aktuell FoU-arbetet, inklusive2.5 degrovger en av
omfattar.delar officiell statistik inte övrigt företagssektomsI ärsom

för ytterligare konturer, baseradeFoU-arbete här pågrupperat att ge
Under pkt sammanfattas data för deaktuella studier. A.1 21 störstat.ex.

multinationella koncemema, i antalet anställda utomlands.svenska mätt
Följande koncerner ingår: ASSI Atlas, Electrolux,AGA, Domän, Astra,

Esselte, Gambro, Incentive,Ericsson, Euroc, MoDo, Perstorp,
Saab-Scania, Sandvik, Svedala,Pharmacia, PLM, Stora, SCA och

Volvo.

FoU-årsverkenTabell företag. i Sverige och i utlandet2.6 21-gruppens
index för med 1993 basår1994år 1994 samt som

iFoU-arbete utlandeti SverigeFoU-arbete
Index19941994 Index

1993-941993-94
på utbildningarFördelning

780 108103340Forskarutbildade 1- 490 107112 65407Civiling/motsvarande-
320 105220 112 13akademikerAndra-

3 610 10111075011utbildningarKortare-

200 105110 1223 850Totalt

fördelning länderTotalt,
2 590 97USA0

750 97lItalien0
750 135lStorbritannien0

1 020 148Tyskland0
630 17Holland0

Övrigt 4 460 980

hurhar detaljstuderat strukturen i dessa företagsSCB/NUTEK
i utlandet underFoU-arbete ändrats i Sverige och år. Tabell 2.6senare

Ökningamaoch förändringar förvisar nivåer för 1994 1993-94. några
foretagsköp. från sådana tycksländer betingas Bortsett dessa 21av

förlägga i hela ökningen FoU-arbetet bortsettkoncerner i dag stort av
omfördelningar till Sverige.från
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Forskarutbildade2.6 i arbetskraften

Antalet forskarutbildade i arbetskraften ökade från ungefär 10 000 år
till drygt1970 25 000 år 1990. hade1995 antalet med ytterligareväxt

har gjort8 000. SCB framskrivning till år baserad2010, aktuellaen
avseendesiffror antal nyinskrivna, examinationsfrekvenser och studie-

tider. Nivån år 000 blir drygt2 40 000, år drygt2010 50 000. Andelen
med doktorsexamen ökar från drygt 70 år till1995 drygt 75procent

vid sekelskiftet. årligaDen examinationen, låg på nivånprocent som
under 1990-talets första ökarl 700 år, till cirka 2 200 vid sekelskiftet

följd växande antal inskrivna under 1990-talets första hälft.som av
skriften Vetenskaps- och teknologiindikatorerI för Sverige 1996 ger
bl.a. följande aktuella belysningarSCB

Medianåldem hos dem till forskarutbildning idag cirkaantas ärsom-
cirka år lägre underår, 1980-talet. dem28 Av examinera-änett som

des 1993/94 hade femte påbörjat sin utbildning minst tio årvar
tidigare.
Under de åren har medianåldem för20 doktorsexamineradesenaste-
ökat med år, till cirka år. Andelen37 40 år och äldre hartre sam-
tidigt ökat från till15 30 Förändringen särskilt märkbarprocent. var
åren 1975-85.
Examinationsfrekvensen, räknad andel de tagitantagnasom av som-

efter sju år, har ökat under de tio frånåren, cirka 45senasteexamen
Ökningdoktoranderna.till cirka 55 förprocent ävennoterasav

Studietidenlicentiander. för doktorsexamen har i varit oför-storten
ändrad under de tio åren.senaste

mediandata följande:Aktuella Examination sker tio år efterär-
grundexamen. går år mellan grundexamenDet och antagning tilltre
forskarutbildning, sju år från antagning till Nettostudietidenexamen.
heltidsinsatsen cirka fem år. Tekniker och matematiker/natur-är

den kortaste kalendermässigahar studietiden medan medicin-vetare
nettostudietid.har kortastarna

Aktuella antyder andelen kvinnor bland de förvärvs-mönster att-
forskarutbildadearbetande kan komma öka betydligt. Blandatt

forskarutbildade från teknisk fakultet för-är t.ex.prognosen en
dubbling till år till 162015, procent.

dagens yrkesverksamma20 000 25 000 med forskarutbildningNästan av
offentlig sektor.arbetar inom Den arbetsgivaren universitetstörsta är

högskolor med anställda.10 000 arbetaroch Nära 5 000 inomöver
och sjukvård. privat sektor kommer hälftenhälso- Inom de 5 000av



SOU 1996:70 F aktabakgrund 35

forskarutbildade från teknisk fakultet. fyraTre arbetar med FoU. Avav
civilingenjörerna arbetar på fyra med FoU.en

2.7 Forskarutbildade tekniker: Fördelningar,
flöden och för utbudgrova prognoser
och efterfrågan under de tionärmaste

åren

NUTEK har för utredningen analyserat hur de forskarutbildadenärmare
teknikerna och fördelade i arbetsmarknadenär och flödenanaturvetarna
mellan olika under perioden 1990-93. Tabell 2.7segment ger en
sammanfattning för de forskarutbildade teknikerna.

1993 arbetade cirka 48 inom företagssektom inklusiveprocent
forskningsinstitut. 1990 andelen högre, knappt 50 Cirkaprocent.var ett
år efter två nyutexaminerade knutna till hög-tre ännuexamen var av
skolan. de med forskarexamenAv 1990 och i arbete såväl 1990 som
1993 arbetade 51 inom företagssektom 1993.procent

Tabell 2.7 bara nettoflöden. Bortsett från 9 FoU-tungaanger gruppen
företag nettoflödena från högskolanär med forskarexamenav personer
1990 små. Men bruttosiffroma delvis bild.ytterst För 9ger en annan
F oU-tunga företag gäller cirka 10 frångår företag till hög-att personer
skola, cirka i andra riktningen.55 tjänsteföretagenFör bägge flödenaär
cirka 55 något markerar det tidigare konstaterandet attpersoner, som
främst de mindre, forskningsnära/teknikerintensiva företagen fungerar

Ävenväsentliga länkar mellan företagssektorn och högskolan. försom
forskningsinstituten gäller i någon mån liknande förhållande. Bäggeett
bruttoflödena under perioden här cirka 15är personer.
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flöden i börjanforskarutbildade. Nivåer ochTeknisktTabell 2.7 av
1990-talet

Analys.och NUTEKKälla: SCB

underNettotlöden
perioden

Från högskolor AndraNivåer Index
flödenAndra1990-1993 Nyut-1990

393 exami- perso-
nerade ner

+5+45120 +75760635lföretagFoU-tunga9
-15+30 +101064604352företagandra20 stora
-65Övrig 089 +30280315industri
-150109 +75760700Tjänsteföretag

-50125 +45200160Industriforskningsinstitut
-10+5+30540 105515sektorOffentlig utom

UH
-105+285 +601093 0002 760Totalt

Pharmacia, SAAB,Ericsson,mobile, MEricsson LCelsius,Astra,Omfattar ABB,l
och Volvo.Sandvik, Telia

lncentive, LKAB,Electrolux,Sheffield, lBM,Atlas Copco, AvestaAGA,Omfattar2
Sydkraft, TetraStora,Siemens-Elema, SKF, SSAB,SCA,Nobel, Perstorp,MoDo,

Vattenfall och VBB.Trelleborg,Alfa,
föräldraledighet mefterinflyttning,arbetsmarknadenåterinträdeTillflöde via3 m

arbetslöshet ochutflyttning,pensionering,Utflöde viaföretagfrån andrasamt m.m.
andra företagtill m.m.

forskarutbildadeefterfrågan påutbud ochmatchningEn avgrov
studierNUTEKskan baseraskommande tio årenunder detekniker

utbudet forskar-framskrivningarnivåer och SCBsochflöden avavav
siffroraktuellaåldersstruktur ochdagenstekniker, givetutbildade

examinationsfrekvens ochforskarstuderande,nyinskrivnaantalavseende
Scenarioför Ascenarier år 2005. ärTabell 2.8studietider. tre en renger

i fallUtbudet skulle såför perioden 1990-95.trendernaförlängning av
halvascenario Befterfrågan år 2005. I antas attnågot övervara

företagssektorntilllänkashögskolesektom kaninom över samtökningen
scenariotill denna sektor. Iockså gårscenarioenligt Aöverskottetatt

andelama för 1995.enligtfördelatsutbudetharC
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och efterfråganTabell Utbud på forskarutbildade2.8 tekniker. Tre
scenarier för år 2005

årNivåer Scenarier för 2005
1990 1995 A B C

Sysselsättning/efterfrågan
250 2 700 3 600 4 700 100Företagssektorn 2 4
750 2 500 4 000 3 250 31 750ljögskolesektor

600 800 800offentlig 500 900Ovrig sektor
500 800 8 400 8 750 8 750Totalt 4 5

6 450 8 2005 000Total stock
på 650 950arbetsmarknad 500svensk

500 800 8 750i Sverige 4 5utbud

efterfrågan 0 0 +350 0 0Utbud

kalkylen indikerar högskolesektoms antalDen ävenatt omgrova
deforskarutbildade med 50 under tio åren finnsväxer närmasteprocent

för ökningar inom företagssektorn. Scenario Bavsevärtett utrymme
antalet där drygt fördubblas under periodeninnebär 1990-2005.att

Utbudsbegränsningar bör därmed knappast något hinder förstörrevara
under tio åren kraftigt öka inslaget forskarutbildadede närmasteatt av

tekniker i företagssektorn.

Överskott underskotteller i svensk2.8

teknikhandel med utlandet

Ibland hävdas Sverige uppvisar påtagligt, och växande, överskottatt ett
teknikhandeln relativt utlandet. Utgångspunkt har varit de datai över

företags intäkter från och kostnader för och licensersvenska patent som
FoU-statistik. del FoU-statistikenredovisas i SCBs Denna dockav ger

missvisande bild. faktum har inte alltidi många stycken Detta lagtsen
till grund för uttolkningarna.

undersökning licensintäkterna för tillverkande1993 årsI attanges
till Mkr, licenskostnaderna till Mkr.företag uppgick 3 150 550 Licens-

FoU-statistikens dataför de företag, bygger på, skullenettot som
överskott Mkr. Enligtdärmed på 2 600 1989 års undersökningettvara

överskott cirka Mkr, enligt cirkaredovisat 850 1985 års Mkr.350var
FoU-undersökningar redovisar i samtliga fall mindre1970-talets under-

skott i licenshandeln.
Statistikens siffror har intresse främst därför växanderönt att ett
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överskott i licenshandeln kan indikera företag, eller enskilda innova-att
minskandevisar benägenhet kommersialisera utvecklingssats-törer, att

produktiva investeringarningar i Sverige. Kalkylmässigt kangenom
indikerande licensöverskottårs på miljarder1993 2,6 tillöversättas ett

produktionsvärdebortfall cirkapå miljarder, vilket skulle kunnaårligt 75
bortfall på cirka 000 arbetstillfällen i svensk industri.betyda 75ett

tycks också illustreraAktuella exempel det verkligen finnsatt ett om-
läckage nyutvecklad teknik från Sverige.fattande av

exempel teknik,dessa utvecklad inom högskolor ochFlera avserav
offentlig finansiering. offentliga FoU-finansieringen i Sverigemed Den

tidigare, i högrekanaliseras, belysts grad i andra industriländeränsom
högskolor, den svenska modellen. Sverige har i statistikvia OECDs

redovisat oU-satsningarlänge internationelltsedan F motsvarar settsom
BNP-andelar, då och då de högstahöga i statistiken. dessamycket När

uppgifteruppgifter kombineras med växande överskott i teknik-ettom
naturligt uppmärksamma frågorhandeln blir det mekanismerröratt som

utbytetdet kommersiella högskolornas forskning ochför ökaatt av
teknikutveckling så den omfattande offentliga satsningen också bliratt

sysselsättning i Sverige.synlig som ny
läckage teknik från Sverige har därmeddet tyckts finnasAtt ett av

starkt bakomliggande motiv for de årensfungerat ett senaste sats-som
länkar unika forsk-bygga organisationer högskolornaspåningar att som

kommersiella intressen sysselsättningningsresultat till svenska så att ny
forskningsbaseradehöggradigt innovativa produkter.baseras påkan

länge för okritiskt bruk FoU-statistikensharSCB varnat ett av
teknikhandelsuppgifter. brukar hävda FoU-statistiken i förstaMan att

resursstatistik, där manårsinsatser, utbildningsnivåerhand är m.m.en
god precision. vad gäller ekonomiska data, främstmed Menåterges

licenser, kan koncerninterna överväganden och for-avseende ochpatent
till dramatiska effekter. redovis-ändrade procedurer OECDsge synes

uppgifterna frånteknikhandeln, där de svenska FoU-statisti-ning tasav
befogad. alla redovisade länder detvisar varningen Avken, är äratt

överskottför Sverige och USAbara stora noteras.som
analys där FoU-statistikens ställdesgjorde 1992 dataNUTEK moten

redovisas i Riksbankens licenshandelsstatistik,teknikhandelsdatade som
för fram denfinansstatistik företag till 1986, i särskildai SCBs samt,

tjänstehandelsenkäten. Analysen visade FoU-statistikens bilds.k. att av
licenshandelnväxande överskott i övriga källor. Dessamotsägsett av

1980-taletstället sedan delen snabbt växande under-visar i ett senare av
skott.
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huvudorsakEn FoU-statistiken bara fångarär att fragment till-ett av
verkningsföretagens licenskostnader. Enligt riksbanksdata och tjänste-
handelsenkät dessa kostnader i realitetenär tio gånger högre derunt än

ÄvenFoU-rapporterande företag redovisar till SCB. vad gällersom
licensintäkter FoU-statistiken betydligt lägre nivåer övriga källor.änger
Avvikelserna i huvudsak koncemintemarör transaktioner.

NUTEKs analys indikerar kvoten mellan intäkter och kostnaderatt
i teknikhandeln under 1980-talet låg på ungefär nivå för Sverigesamma

för Holland, Italien och Norget.ex. något lägre försom änmen
Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Bilden därmed denär kansom
förväntas. Enligt uppgift kommer SCB framdeles frånavståatt samlaatt
in och publicera teknikhandelsdata inom FoU-statistikens för attram
undvika feltolkningar.
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Förändringar i3 samverkanssystemet

direktiven motiv för utredningens tillkomstI antalett att ettanges som
tillkommit med syfte främja samverkan mellan högskolaattnya organ

och näringsliv, medan andra fått förändrade uppgifter. detta kapitelI
beskrivs översiktligt inriktningen hos dess organ.

Industriforskningsinstituten1

Industriforskningsinstituten utreds inom Kommittén för omstrukturering
och förstärkning industriforskningsinstituten KOFI, direktiv frånav
näringsdepartementet 1995:27. Utredningen skall klar1994:62, ivara
november utredningen har inför arbetet med den forsknings-1996, men
politiska propositionen lämnat lägesrapport.en

samband med upphörandet de s.k. anslagsstiftelsema måsteI av
attindustriforskningsinstituten driftsform. Avsikten ärges en annan

instituten skall bolagiseras. och industrin, förtsättsFörutom staten
kompetensutvecklingStiftelsen for kunskap och få roll det gällernären

finansieringen.
Resultatet från utredningen förväntas bli förstärkning ochen

näringslivsinriktade forskningen,effektivisering den tillvaratagandeav
institutsamordningsvinster mellan och högskola mellan institut,samtav

teknik- kompetensöverföring till ochoch förstärkt och små medelstora
företag.

institut ligger inom ansvarsområde20 NUTEK:sDen omsattesom
miljoner kronor, den statliga finansieringenbå 1993/94 850 viavarav

stod för tredjedel. Resterande del finansieradesNUTEK ca en av
omfattar uppdragindustrin. dessa KOFI:s ytterligare åtta institutUtöver

huvudman.med annan
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Industriforskningsinstitut omfattas uppdragKOFlxssom av

Omsättning
1994/95
mkr

statlig huvudmanmed NUTEKInstitut som
för f iber och polymerteknologi,Institutet IFP 43
för förpackning och distribution, Packforsk 32Institutet

kvalitetsutveckling,för SIQ 19Institutet
för medieteknik, 28Institutet IMT

metallforskning,Institutet for IM 50
optisk forskning,Institutet för IOF 17
tillämpad matematik, 8Institutet för ITM
verkstadsteknisk forskning, 148Institutet för IVF

Korrosionsinstitutet, 28KI
livsmedel och bioteknikInstitutet för 54SIK -

tekniska forskningsinstitut,Skogsindustrins STFI 175
metallurgisk forskning,Stiftelsen för MEFOS 48

systemutveckling,institutet för SISU 31Svenska
keraminstitutet, 11Svenska SCI

of science, SICS 56Swedish institute computer
for träteknisk forskning 78Trätek, institutet

41Ytkemiska institutet, YKI
avtalsñnansieratgjuteriföreningen Ej 18Sveska

statlig huvudmanmed BFRInstitut som
betonginstitutet, 24och CBICement

6Stålbyggnadsinstitutet
statlig huvudmanmed SJFRInstitut som

Jortdbrukstekniska institutet, 25JTI
80Skogsforsk

naturvårdsverket statlig huvudmanmedInstitut som
och luftvård, 87for IVLInstitutet vatten

Högskoelanknutna institut:
MikroelektronikCentrum AB, IMC 53Industriellt

composites,Swedish institute of SICOMP 15
Statligt bolag

Forskningsinstitut,Provnings- och SP 283Sveriges
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3.2 Kontaktsekretariaten

Kontaktsekretariaten tillkom, det första i funktionsteget försom en
näringslivssamverkan, STU i slutet 60-taletatt ansloggenom av pengar
för anställa kontaktsekreterare vid främstatt de tekniska högskolorna.
Syftet dessa skulle hjälpa i första handatt mindre företag "hittavar att

i högskolan.rätt" Då under 1980-talet krav på samtligarestes att
högskolor borde ha kontaktfunktion dåvarandeövertog Universitets-en
och högskoleämbetet huvudansvaret.

Även verksamhetens inriktning har varierat tiden och mellanöver
olika högskolor. Den ursprungliga verksamhetsidén lotsa småföretagatt

i högskolan visade sig svårgenomförbar. På vissa håll ledde detta till
verksamheten försköts företag,att där kontaktsekretariatetsstörremot

roll blev organisera projektpaketatt föröver ämnesgränsersnarare att
matcha företagens bredare kunskapsbehov. En utvecklingsriktningannan
blev bistå vid kommersialiseringatt forskares kompetens ochav
uppfinningar, licenser eller företagsstart.genom

Teknikparkema3.3

Teknikparker eller teknologiparker, med förebilder från Stanford och
Cambridge, företeelse iär svensk högskolevärld. Ideon i Lunden sen
startade 1983 och följdes andra högskoleorter.ström Förav en av
tillfället har Föreningen Swedepark organiserar de högskolerelatera-som
de teknikparkerna 16 medlemmar finns på följande orter:som

Lund-
Ronneby-
Halmstad-
Göteborg Chalmers och Lindholmen-
Karlstad-
Skövde-
Stockholm Novum, Teknikhöjden och Elektrum-
Uppsala-
Borlänge-
Sundsvall-
Umeå-
Luleå-
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miljöskapadelstillkomstteknikparkemas attmedSyftet somenvar
iutvecklingsverksamhetlokaliseraföretagattraherade större att egen

avknoppnings-s.k.placeradelsnärhet,geografiskahögskolornas att
miljö foraffärsmässigvärlden iakademiska attdenfrånföretag geen

år.under någratill sigchansföretag växadessa atten
teknikparkema:iföretagtvåsåledesfinns typerDet av

kunnaför lättareparkeniFoU-enheterlagt attStorföretag som
institutionerna.medkontakthållaochnyutexaminerade tätrekrytera

frånavknoppningarvilka mångaföretagnystartade äroftastSmå,2. av
park.detta slagsuttryck förofta"Kuvös" använthögskolan. är ett

ochlokalerfokuserad påstarktÅttiotalets teknologiparksverksamhet var
utbildning.rådgivning ochmedkompletteradesviss måniservice, som

starktillutvecklatsverksamhetteknologiparkemashardagI en
för teknik-aktörermed andrasamspelifunktionregional svararsom

kompetensförrnedlingkvalificeradtekniköverföringochspridning genom
såväl företagforfinansieringochmarknadlicens, sominom patent,

projekt.kommersialiserbaramedforskare
groddföretag.i dag 500medlemmarSwedeparks 16 carymmer

hos demotståndhårtoftaprodukterochidéer mötertekniskaNya
fram.nåhjälp forkvalificeradbehövsdet attochföretagenetablerade
hjälp.sådanskaffa framgårverksamheter attTeknologiparkernas ut

föravtalreglerasuppfinningen,tillhandlar rättenDet genomsomom
handlar göramönsterskydd Det även attvarumärkes-, ompatent-, m.m.

finansiering.sökaochmarknadsanalyser attom
fororganisationerövrigamedsamarbetarTeknologiparkema

Industrifonden,Almi Företagspartner,NUTEK,företagsutveckling som
flera,medholdingbolaghögskolornasTeknikbrostiftelsema, som

riksomfattandeutgåruniversitetochhögskolor ettmedtillsammans
kompetensnätverk.

hittalättareforsökverktygdatabaseratf.n. attutarbetarSwedepark ett
skallsökverktyget,Nätverket,know-how.ochsamarbetspartners vara

teknikformedlingmedarbetar attdehjälpmedel förett personer som
samarbetspartners.ochkompetensfinna rätt

ökadåstadkommadärmedochindustriella tillväxtenöka denFör att
iTSLSAF-LOTrygghetsfondenharSverigeisysselsättning

miljonerställt 251994-1996under årenSwedeparkmedsamarbete
ochföretagforskningsnära"Kapitaltillskott förförförfogandetillkronor
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projekt".
stöd dels forSwedepark ochadministrerasProgrammet attgerav

för utvecklingforskningsresultat delskommersialiseringåstadkomma av
Swedepark.inomteknologiparkematillhörföretag somav

forskargmpper, haroch hälftenhälfen företagprojekt,Ca. 140
bakgrund de godasådd kapital.kronor i Motmiljonererhållit 22 avca.

beslutat försättahargjorts TSLerfarenheter programmet.attsom
Stiftelsen InnovationscentrummedutökatsSamarbetet har som

kronor/år till Swedepark imiljoner6med TSLtillsammans avsätter
såddkapital.

bildadesutvecklingsbolag, 1994TUAB,Teknologiparkernas eget
till riskprojektmiljoner kronor30Atle,kapital frånmed sattesom

tillutökats 40Atles insats harteknologiparkemas företag.inom senare
minoritetsä-följer aktivtinvesteringMed TUABkronor.miljoner etten

företaget.kompetensförstärkning iochgande
och gjort90-tal företagundersöktsedanharTUAB ettstarten

teknologiparker.femfördelade påföretaginvesteringar i 13

Holdingbolagen3.4

forskningspolitiskadengrundvalbeslutade på1993Riksdagen av
skulle fåuniversitet/högskolor92/931170prop.propositionen att

bolag bl.a.med sådanaforskning. Syftetför ärbolagmöjlighet ägaatt
och näringslivet.universitet/högskolormellansamspeletförstärkaatt

förmöjligaflerabolag skall vägarBildande attsom en avsesav
tillämpning.industriellskall nåkunskaptillgänglig

aspekterinnefattarbolagför dessaMålsättningarna tre
mellan universitetkunskapsflödemed förproblemetlösa svagtatt-

näringsliv,och
ansvarsfördelningar,klaraupprättaatt-

huvuduppgifter.universitetenshämmaundvika attatt-
förutsättningarna föruppdrag utredafick iRiksrevisionsverket RRV att

detaljförslag.med praktiska RRVoch kommaforskningsbolagsådana att
bolags-beaktas vid"Vad bör särskiltidessa dels PMredovisade en

omfattande bilagadels ihögskolor",universitet ochunderbildning en
s.k. ugglepärmen.vägledning denjuridiskomfattandemed -

rekommendationer tillföljande inledandegjorde1993RRV
regeringen:

frågor, statsmaktemasdessefter genomgångbedömer,RRV attaven
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intentioner, de kommit till uttryck i den forskningspolitiskasom
propositionen, bäst torde kunna tillgodoses "holdingbolags-genom en
modell", där moderbolaget helägt och där dotterbolag,är hel-statenav
eller delägda, bildas för utveckling projekt.av

komma i fråga för bolagsbildningFör bör projekten ha nåttatt en
viss, inte obetydlig, konkretionsgrad och ha förutsebar kommersiellen
tillämpning. Projekt bör inte överföras till bolag förrän finans-extern
iering i någon form säkerställts. framgångsriktEtt genomfört projekt
skall exploateras i första hand bolaget säljs tillatt externgenom
intressent, dvs. privatiseras.

klar ekonomisk,En materiell och juridisk ansvarsfördelning måste
mellan sidanå den industriellt orienteradeupprättas verksamhetenena

i bolagen och universitetens traditionella verksamhet.
bemyndigadesHösten 1994 fem universitet och högskolor bildaatt

holdingbolag:
Högskolan i Luleå-
Kungliga tekniska högskolan-
Linköpings universitet-
Högskolan i Halmstadv
Lunds universitet-

Juni erhöll ytterligare1995 universitet och högskolor tillstånd:sex
Uppsala univerisitet-
Stockholms universitet

Umeå universitet-
Göteborgs universitet
Karolinska institutetl

lantbruksuniversitetSveriges-
överfördesSamtidigt tillsynen från Utbildnings- till Näringsdeparte-

skall revisor.RRVmentet. utse
Två olika bolag preciseras:typer av

Projektbolag-
Tjänstebolag-

Vad gäller projektbolagen 1993RRV två kraftfulla uttalanden:gör
projektet skall så utvecklat klar industriell/kommersiellattvara en-
tillämpning dess resultat kan förutses. skallDet alltså finnas ettav
kommersiellt behov projektet och klar uppfattning attav en om
projektet kan rimlig avkastning på insatt kapital. viktigEnge en
fråga bör besvaras i detta skede klart i lån,är att ett termersom av-



SOU 1996:70 Förändringar samverkanssystemeti 47

aktieteckning intresse från icke-statliga finansiärer föreligger.etc. -
Med hänsyn till kravet bolagen skall drivas nonnala kommer-att
siella villkor måste projekten vidare så konkreta tidplanattvara en
med konkreta milstolpar för deras utveckling kan fastläggas redan
från början.
projektet skall inte inkräkta på den renodlade grundforskningen eller-
därmed sammanhängande undervisning.

Tjänstebolagen skall verka kan också bli föremålpermanent,mera men
för utförsäljning. otillfredsställandeDet holdingbolagens dotter-är att
och intressebolag sig på etablerade marknader. RRV 1993ger
framhåller:

ytterligare skäl för restriktivEtt konkurrensneutraliteten.ären syn
bolag skallStatligt ägda inte konkurrensfördelar jämfört med andrages

bolag subvention i form resultatöverföringar.genom av
Sammanlagt miljoner kronor64 ägarkapital i de 11sattes som

holdingbolagen. krav på avkastningEtt på 4 diskontotöverprocenten
sattes.

Forskarpatent3.5

Under de bägge åren har det skett uppbyggnad forskarpa-senaste en av
tentbolag i anslutning till högskolorna. finns iDessa Göteborg CTH

Göteborgs universitet, vid Karolinskaoch Institutet, i Linköping, i Lund
för regionen, i Stockholmden södra KTH och Stockholms universitet

ochi Uppsala SLU Uppsala universitet. Umeå ingårIsamt en
liknande funktion i Uminova.

Inriktningen, utformningen och finansieringen verksamhetenav
skiljer sig mellan universitetsortema. Forskarpatentbolagen har dock
det de har huvudsyfte tillbidra exploateringgemensamt att attsom en

patentbara uppfinningar, härrör från högskolorna. Vid sidanav som
härav kan ingå viss kommersiell verksamhet, försäljningt.ex.annan av

eller viss utbildning, allmän rådgivning forskare, itester samt t.ex.
juridiska frågor, patentfrågor och liknande. flertalet fallI högskolornaär

sina holdingbolag och teknikbrostiftelsema huvuddelägare.genom
Teknikbrostiftelserna huvudfinansiärer.är

Forskarpatentbolagen befinner sig fortfarande i tidigt skede. Ingetett
dem har fått till stånd affär.någon bör observerasDet ingetännu attav
dem räknar med lönsamhet under de första sju-åtta åren. Företrädareav

för flera forskarpatent affärsmässig lönsamhet förmodligenattmenar
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vilket inte hindrar kanaldrig kommer uppnås, verksamhetenattatt vara
samhällsekonomiskt lönsam. bör forskarpatentbolagenDet nämnas att

Linköping,olika Forskarpatent i kanarbetar på sätt. sägasrätt som vara
har tidoch inledde verksamheten mycketpionjären 1993, ägnat att

attityder så de uppmärksamma vissapåverka forskares äratt att
Linköping harkommersialiserbara. Forskarpatent iresultat kan vara

i harpatentportfölj på Forskarpatent Sydbyggt 15 patent.en caupp
affärsmannaskap för lyckas och villframför allt betonat behovet attav

projektbolag med koppling tilli särskildaföra in entreprenörs-patenten
affärsidéer.Andra forskarpatentbolag åter har andradrivna småföretag.

i regel ersättningsprinciper,Forskarpatentbolagen har samma som
normalt fördelas med tilleventuella licensintäkter 30 %innebär att

till Forskarpatent. Bolagentill institutionen och %forskaren, % 4030
synpunkt.frivilligheten viktig från forskarnasgenomgåendebetonar som

kostnader täcktaoch få alla sinavända sig till ForskarpatentkanDe
förhandlingarför juridisk rådgivning,patentkostnader, kostnadersåsom

nämndes del eventuella intäkter frånforskarenregel fårI avsomosv.
sig tid elleroch behöver intelicensieringen avsätta resurser,vare egna

således ingadet. Forskaren bärinte önskarhan eller hon göra egnaom
etablera avknopp-forskaren önskarfinansiella risker. Men ett egetom

exploatör, står det honomsig till såningsföretag eller vända en annan
fritt det.göraatt

Teknikbrostiftelser3.6

ochmellan forskninguppgift bygga broarTeknikbrostiftelsema har i att
näringslivet å den andra.verksamhet sidan ochkunskapsintensiv å ena

högskoleorterplacerade olikastiftelser påfinns sju styckenDet ärsom
stiftelsekapital, Göteborgmiljoner kronor iStockholmi landet: 216,5

Lund 160Uppsala miljoner kronor,miljoner kronor, 160160
kronor, miljonerLinköping miljoner Umeå 100miljoner kronor, 120
Kapitalet skall intakt imiljoner kronor.Luleå 85kronor samt vara

avkastning för sinsåledes endast använda erhållenStiftelsema fårtiden.
utifrån den regionensTeknikbro skall arbetaverksamhet. Varje egna

helaarbeta med projektskall också kunnaförutsättningar övermen
löntagarfonds-bildades meduppfattning delandet. vanligDet är atten

från den ordinarieMedlen iställetfelaktigt.medel, vilket är togs
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statsbudgeten.
operativ verksamhetStiftelserna skall inte ha någon utan ageraegen

liten be-respektive stiftelse hartillvilket har lettvia andra, att en
fristående från varandrastiftelsemamed de olikamanning. ochI äratt

verksamheter.vad gäller deras Dettamellan demolikheterså finns stora
befinnerSamtidigtfinansieringsformer.urvalskriterier tillallt frångäller

därförverksamheterna utvecklasuppbyggnadsskede ochide sig ett
vid respektiveanställdadag finns 1-2successivt. I ort.personer
årkommer 2007.verksamhetTeknikbroarnas omprövasatt

givnaverksamhet utifrånutforma sinhar fåttStiftelserna treegen
förutsättningar:

licensiering ochpatentering,skall underlättadekriterierDessa är att
uppkommeroch forskningsresultatkunskapkommersialisering somav

bildats ellerhar ForskarpatentVid fyra stiftelserhögskolan. ärinom
Uppsala och Göteborg.Lund,Linköping,bildasväg att

föråtgärder underlättararbeta medskallStiftelserna även som
högskolansöka kunskap inomenskilda innovatörerföretag och samtatt

högskola.företag ochforskning mellanutvecklaatt gemensam
små ochsamverkan mellanstimuleraområdettredjeDet är att

projekt.imedelstora företag gemensamma
kapital blirsitt tilldeladeavkastningenfår användaendastDå avman

projekt väljerVidverksamhet begränsad.Teknikbrostiftelsernas större
finnsoch där detmed i tidiga stadieroftastdärför att varaman

verksamheten.fortsattaför denfinansieringkompletterande
Teknik-få stödkraven förframkommittidigareSom är att av en
bidrag,finnsStödformertillvarierande från är:brostiftelse ort.ort som

medelformenvanligasteaktiekapital.eller Den ärstipendier, lån som
stipendi-ochåterbetalningsskyldighet, dvs. bidragmedförenadeinte är

er.

Kompetenscentra3.7

BakgrundenNUTEK 1992.Initiativ till kompetenscentra togs varav
tvärvetenskapligaNUTEK/NFRsfrånerfarenheternapositivabl.a. de

Tyskland.ochliknande i USAfrånmaterialkonsortier och centra
tekniskaför landetsledningarnaförankrades tidigt hosInitiativet

högskolor.
vidare-utnyttja ochsamlatbygger påkompetenscentrumEtt att

forskargrupperform starkafinns iutveckla de kompetenser avsom
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inom högskola. Flertalet kompetenscentra har sin bas forskar-en som
byggts under lång tid, bl.a. med stöd STU/-grupper, som upp av

NUTEK. Den satsningen bygger vidare på denna grund, mednya men
starka fömyelseinslag. Målsättningen sammanfattningsvisär att
kompetenscentra skall bidra till:

fokuserat och integrerat forskningssamarbete mellanett högsko-mer-
lans forskare och företagens personal inriktat företagenspå lång-
siktiga och intressengemensamma

näringslivet medverkar aktivt i genomförande och strategiskatt-
inriktning forskningsverksamhet inom högskolanav

utveckla högskolans förmåga organisera, driva och immaterial-att att-
rättsligt hantera målinriktade forskningsprogram, förutsättersom
medverkan från olika institutioner och samarbete med flera företag

förstärka de olika högskolornas forskningsprofilering och aktivaatt-
industrisamarbeten

foraskapa för kontakter och samarbetskonstellationer mellanatt nya-
företag

utveckla samarbetsregler för kombinera forskarnas kravatt attnya-
vetenskaplig publicering med företagens intresse kommersiellt draatt

resultaten samarbetetnytta av av
utveckla stödform styrning etappvisa 2-3-årigaatt en ny genom- -

programavtal; beslut projektnivå fattas kompetenscentrumsav
styrelse; konsekvent genomförd uppföljning och utvärdering som
inarbetet inslag i avtalen.

majUnder 1993 maj genomfördes1994 bred initierings- ochen-
urvalsprocess i två ansökningar325 planeringsanslag kom in,steg. om

beviljades anslag för60 utarbeta slutliga förslag. I 2 lämnadesatt steg
slutliga förslag in.100 bedömdesDeöver 50 i olikaav ca. personer

Överläggningaroch i central policygrupp. medexpertgrupper en
ledningarna för berörda högskolor och industriföretag bidrog tillstörre
förankring och förslagen.av processen

samarbetarDe i kompetenscentrumpartertre ettsom en grupp-
företag, högskolan och NUTEK bidrar med finansieringgemensamt-
eller med arbetsinsatser. Samverkan manifesteras i avtal mellanett

Verksamheten byggs och utvecklas etappvispartema. upp genom
finansiering och uppföljning. avsiktNUTEKs finansiera kompe-är att

långsiktigt i till tio år. Verksamheterna byggstenscentra upp upp-
under startfas, i regel omfattar två år.en som
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Totalt medverkar drygt olika150 företag. företagskonstellationemaI
finns ofta blandning företag och små, teknikledandestoraen av
företag flerai fall från olika branscher och tillämpningsomrâden.-

Åtskilliga företag medverkar flerai Det gäller särskiltcentra. stora
industrikoncemer. Volvo- och ABB-företag deltar i nio olika centra,
Ericsson-företag deltar i och företagåtta inom Akzo Nobel och Sandvik
i Alla företag i kompetenscentrum med likvärdigaett är partersex.
rättigheter sina insatsers storlek, bl.a. enkel licens kostnadoavsett utan
till eventuella Vanligen 50-70 företagenspatent. utgörs procent av
insatser arbete och kontanta bidrag.eget restenav av

Verksamheten fokuseras företagenspå långsiktiga och gemensamma
intressen i form forskningsprogram. Samtliga företag förutsättsettav
delta aktivt. Normalt medverkar flera företag i varje projekt inom

Eventuell uppdragsforskning för enskilda företag finans-programmet.
ieras och drivs utanför det avtalade programmet.

satsning totalt miljonerFöretagens 80 kronor i ochär ca pengar ca
personår. miljoner120 NUTEK 160 kronor i ochsatsar pengar

högskolorna personår. Efter uppbyggnadsåren fördubblar160 parternaca
sina satsningar. beslutade kompetenscentra kommerNu därmed 1998att
nå FoU-volym motsvarande miljoner kronor500 eller ungefärcaen

Talenantal personår. tredjedel volymen inommotsvararsamma en av
forskningsinstitutende svenska drygt de10 tekniskaprocent av

drygthögskolornas och all i dagFoU FoU utförsprocenten av som av
innebär företagssektomföretag i Sverige. via kompetens-Detta att att

kommer kraftigt öka sina kostnader för högskoleför-centra att externa
lagd Därtill skall läggas företagens FoU-arbete iFoU. centra mot-
svarande personår år.120 perca
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underunder första uppbyggnad tvåkompetenscentraN UT EKs etappen -
dataår. Några

Omfattning Snitt, Mkrmed följandeAntalHögskola centra per
Mkrföretag totaltantal deltagande centra
två årunder10-14 15--4 5-9

181772 12 5KTH
191144 1CTH 1 -

64 21LiTH 3 -- -
2163Lund 2 1 --
21421 1LuTH --

3 1972UU - --
19191KI -- -

19,15175 2Totaler 3 17
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samverkansformerNågra4

Inledningl

vilkasamverkansformerolikaexplicitKommittédirektiven nämner sex
ytterligareantalkapitel. EttFöregåendeibehandlats storthar

samverkansfunktioner äveninkluderarföreteelserochorganisationer -
näringsliv ochmellansamverkanuppgiftprimära ärderasom

antalbehandlatöversiktligt,myckethar, ettUtredningenhögskola.
bildfullständigsåsyfteiöverföringsmekanismersådana att somge en

stiftelsemadeantalEttsamverkanssystemet.totaladetmöjligt av nyaav
forskningsråden.behandlas, däremotsamverkanskaraktärharsom

tillsålundasyftarbekgrundsredogörelser attNedanstående korta
specifiktmotsvarande,ellerorganisation,respektive utan attbeskriva

hanteras.samverkansfrågomahurbelysa

ochKunskap KompetensförStiftelsen4.2

StiftelsenKK

inskall täckaverksamhetoch kompetens treKunskapförStiftelsen
områden.huvudsakliga

informations-för ökaskall verkastiftelsenområde attEtt är att
handförstaikommer görasSatsningar attSverige.teknikkunnandet i

börprojektdelta iskallstiftelsenforskning. Förochutbildning attinom
villkor:följandeeller flerauppfylladessa ett av

informa-användningföroch kompetenskunskaputvecklarDe av-
tionsteknik.

utveck-önskvärdaskaparvilkakedjereaktionerigångDe sätter-
kraft.fortsätterlingsprocesser av egensom

fungerandeocherfarenheterkunskap,spriderpilotprojektDe är som-
landet.tillarbetsrutiner resten av

samhället.iolikamellankunskapsutbyteskaparDe ett grupper-
därigenomochkontakternaunderlätta ettområdetandra ärDet att
näringsliv.ochforskningsinstituthögskola,mellankunskapsutbyte

för sinriktlinjernadramednärvarandeförarbetarStiftelsen att upp
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verksamhet på området. Aktuella delområden är:
Förstärkning och vidareutveckling industriforskningssystemet.av-
Specifika insatser till små och medelstora företag för höja derasatt-
kompetens. Exempelvis rekrytering kvali-att uppmuntragenom av
ficerad arbetskraft och vidareutbildning befintlig personal.av
Resursförstärkning forskningsprojekt bedrivs i samarbeteav som-
mellan högskolan och näringslivet.
Finansiering utbildning på doktors-, licentiat- magistemivå.av samt-
Stödja för helt former samverkan mellan högskolanprocesser nya av-
och näringslivet.

Det tredje huvudområdet finansiera forskningär vid mindreatt och
medelstora högskolor där inte har fasta forskningsanslag. kravEttman
för medverkan näringslivet de finansierarär forskningenatt tillsammans
med KK-stiftelsen varvid det förutsätts industrin står för minstatt
hälften kostnaderna.av

Resurser:

Stiftelsen förfogade miljarder3,6 SEK frånöver i mittenstarten av
1994. Resursema kom från löntagarfondema.

Resurstilldelningen för informationsteknikkunnandet är ca en
tredjedel beloppet, vilket skall räcka under fem år efter Stiftelsensav
bildande.

Finansiering forskare har tilldelats fjärdedel ochav en av resurserna
skall omfatta tio års verksamhet.

Finansiering forskning vid de mindre högskolorna sker medav
avkastningen på drygt tredjedel beloppet.en av

Omstruktureringen industriforskningssystemet har tilldelatsav en
tiondel befintligt kapital.av

4.3 Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning
MISTRA

För stödja verksamhet inom miljöområdet inrättadesatt 1993 Stiftelsen
för Miljöstrategisk forsknig MISTRA. Dess syfte stärka svenskär att
forskning inom miljöområdet så den kommer högstaatt att vara av
världsklass, samtidigt svensk konkurrenskraft skall förstärkas.som
Dessutom avsikten vi får miljösynpunktär att anpassad samhälls-en ur
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utveckling. Satsningama kommer koncentreras till de områden däratt
Sverige har potential till högklassig internationell forskning.en
Forskningsinsatserna kav såväl grundforskning tillämpadavse ren som
forskning, inte minst, områden däremellan.samt

Utmärkande för Stiftelsens verksamhet skall vara
koncentration insatser forskningscentraså eller forsknings-attav-
områden med internationell slagkraft kan etableras
projekt och innebär gränsöverskridanden mellanprogram son-
discipliner
etablering nätverk eller fastare samverkansforrner nationellt ochav-
internationellt, bl.a. etablerandet internationelltettgenom av
forskarutbytesprogram
befordrande forskarutbildning och forskarrekryteringav-
forskningscentra eller forskningsområden i anslutning tillnära-
universitet och högskolor
samverkan mellan universitet och högskolor å sidan ochena-
näringslivet den andra forskning inomå områden särskiltnär ärsom
intressanta för näringslivet kommer i fråga
forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor,-
institut och företag.

bedömning går utifrån följande frågor:MISTRAs
Är programförslaget strategiskt med avseende problemetspå vikt-
respektive bidraget till framtida konkurrenskraft
Är kritisk förforskning faktor lösa problemetatten-

Programförslagen bedöms också utifrån aspekterna vetenskaplig kvalitet,
koncentration och samarbete, programledning främjandesamt av
utbildning och rörlighet.

Resurser:

bildades och tilldeladesMISTRA 1993 2,5 miljarder kronor och
kommer kunna placera miljoner årligen,250 i 1993 årsatt
penningvärde. Organisationen räknar med dess aktiviteter kommeratt att

period försuccessivt öka under 3-5 års sedan fullt utbyggd.atten vara

4.4 Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen för strategisk forskning skall stödja naturvetenskaplig, teknisk
och medicinsk forskning. utveckla forskningsmiljöerAvsikten är att av
högsta internationella klass med betydelse for utvecklingen Sverigesav
konkurrenskraft. första hela forskningsprogramhand kommerI att
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Stiftelsen arbetar i huvudsak inom ämnesområden:stödjas. tre
Biovetenskap, inkluderar biomedicin, bioteknologi och medi-som-
cinsk teknik.

grundläggande fysik, datavetenskap till-Informationsteknologi, samt-
matematik.ämpad
Basteknologier relevanta för svenskt näringsliv.Andra ärsom-

skogsvetenskap, produktfram-Exempelvis inom materialteknik,
livsmedelsvetenskap.produktionsteknik, energiforskning,ställning,

till:medverkaStiftelsen kommer att
mellan olikabygger på samverkanProjekt och program som-

discipliner.
forskarrekrytering.forskarutbildning ochFinansiering av-

och samverkansformer,förstärkning nätverkUppbyggnad och t.ex.av-
för forskarutbyte.program

forskningsområden i anslutning tillforskningscentra ochmedArbete-
hög internationell nivåhögskolor. Avsiktenuniversitet och är att

skall uppnås.
näringslivet och högskolan.samarbete mellanintimtEtt-

universitetinternationellt och mellanforskarrörlighetStimulans av-
och företag.högskolor, institutoch

"Forskningutredningen ochstiftelsen enligtfrånEtt ärengagemang
huvudkriterier:utifrånformulerat1996:29"SOUPengar, tre

naturvetenskap och teknologistärkakonsolidera ochskallMan som-
industri.till stark inhemskkoppladlandet ochstark i ärär som

närvarande mindreteknik förnaturvetenskap ochStödja ärsom-
för dagens samhälle.betydelsei landetutvecklad stormen av

områdenforskningsaktiviteter inometableringInitiering och avav-
samhälle.för morgondagensbetydelse

immateriellautnyttjandetlåtit framharStiftelsen rapportta en om av
Ahlström,högskolan Anderson 1996.iresultat

Resurser:

miljarder kronor.stiftelsens bildande 600Stiftelsekapitalet vid 1993 var
verksamhet 600organisationensverksamhet kommerVid full att vara

penningvärde.år i 1993 årskronormiljoner per
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Stiftelsen Innovationscentrum4.5

till uppgift ekonomisktStiftelsen Innovationscentrum har stödjaatt
andrai tidiga utvecklingsstadier, på främjainnovationer sättsamt att

Stöd i första hand till enskilda och nystartadeinnovationer. personerges
skäl föreligger projektet innebär avsevärdföretag. särskildaOm en-

teknikinnehåll kan undantagsvis projekt i etablerade mindrehögtrisk, -
företag stödas.

tidigareInnovationscentrum tillkom 1993Stiftelsen attgenom
löntagarfondsmedel stiftelsekapital.sattes av som

sig till Innovationscentrumi högskolemiljö kan vända påInnovatörer
stöderandra innovatörer. Innovations-villkor Därutöversomsamma

med anknytningriktade speciellt innovatörertvå aktiviteter motcentrum
Swedepark får inom påhögskolan. Föreningen se ovan 3till en ram

"teknikparksföretag" på Innovationscentrumsförmedla stöd tillMkr
vidareutvecklingstöder ocksåvillkor. Innovationscentrumnormala en

vid högskolan i Halmstad.utvecklingsingenjörsutbildningenav

4.6 NUTEK

har till huvuduppgiftteknikutvecklingsverket, NUTEK,ochNärings- att
Verksamheten inriktadtillväxt och förnyelse.näringslivetsfrämja är

industriell utvecklingochteknisk forskning-
företagutvecklingetablering och av-

utvecklingsinsatserregionala-
effektivare energi-energiförsörjningoch miljövänligsäker samten-

användning
området.näromgspolitiskaoch analyser inom detutredningar-

uppgifter ligger alltså utanförbetydande del NUTEK:sEn av
FoU-stöd till1993/94 uppgick 1 150FoU-området. Bå NUTEK:s ca

ochanslag under närings- jord-och anvisas fyramiljoner kronor över
bruksdepartementen.

mkr600Teknisk FoU-
mkrInformationsteknologi 380-
mkrEnergiforskning 100-
mkr65Bioenergiforskning-

särskilda medel för bl.a. europeisktanvisatshar NUTEK:sHärutöver
investeringsstöd för utvecklingintroduktions- ochFoU-samarbete samt

energiteknik.demonstrationoch av ny
syftar tillforskning och energiforskningstöd till tekniskNUTEK:s

näringslivets fomy-bygga underkoncentrerade insatseratt egnagenom
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elseansträngningar inom strategiska områden. fördelasDet på olika
anslagsmottagare enligt följande:

Universitet och högskolor 50%ca-
Industriforskningsinstitut 25 %ca-
Branschorganisationer offentligaoch 10 %organ ca-
Företag 15 %ca-

drygt hälften till företag med mindrevarav anställda och5 enskildaän
innovatörer

faktum hälften FoU-stödDet NUTEK:s går till forskargrupperatt ca av
inom universitet och högskolor uttryck för insatserna iär ett att
huvudsak långsiktig karaktär. NUTEK sin uppgiftär attav ser som
inom högskolan främja tvärvetenskaplig och problemorienterad forsk-
ning och kompetensuppbyggnad så det sker i samspel och aktivtatt
samarbete med näringslivet.

Programformer för koncentration och förnyelse

till högskolanHuvuddelen NUTEKs FoU-stöd har till syfte påattav
olika främja samverkan mellan högskola och näringsliv. Genomsätt

utvecklat programformerhar för detta.åren NUTEK nya

förTabell: verktyg främja samverkan näringsliv högskolaNUTEKs att -

Antal Mkr/år
sexåriga 50 60 400FoU-program -

Tvärvetenskapliga materialkonsortier 11 50
30 100 -96Kompetenscentra max

180 -98

F0 U-pro gram

sedan länge med initiering och finansieringarbetarNUTEK FoUav
sammanhållna programsatsningar, vanligen 5-8 år. Programmengenom

kännetecknas bred samverkan mellan näringslivet och FoU-genom-av
förande främst högskolor och forskningsinstitut. efter-NUTEKorgan,

på olika företagen aktivt i FoU-arbetet inomsättsträvar att engagera
programmen.

Programsatsningarna byggs med hjälp bl.a. enkäter tillupp av
forskarsamhället och behovsanalyser tillsammans med näringslivet i syf-

tillgodose krav såväl vetenskaplighet/fömyelse industri-te att som



SOU 1996:70 Några samverkansformer 59

inriktning. valFör inriktning, profilering och samverkan mellan olikaav
aktörer beslut stöd knyts planerings-,samt och referensgrupperstyr-om
till Programmen utvärderas regelbundet med hjälpprogrammen. av
internationell expertis och med hänsyn till industriell relevans.

Huvuddelen NUTEK:s FoU-stöd vid sidan den avtalsbundnaav av
industriforskningen sker i form sådana tidsbegränsade F oU-program.av
F. pågår 50n. ca program.

FoU-programmen syftar till skapa länkar såväl mellan företagatt och
högskola mellan forskningsinstitutioner, ofta översom ämnesgränser.

Tvärvetenskapliga konsortier och kompetenscentra

NUTEK insatser för bidragör till inomatt universitetatt ochresurser
högskolor koncentreras till internationellt konkurrenskraftiga forsknings-
miljöer inom för näringslivet strategiska områden. I samverkan med
NFR stödjer NUTEK sedan 1990 11 tvärvetenskapliga materialkonsor-
tier vid olika högskolor. Stödet långsiktigtär tidsbegränsat, minstmen

och högst5 10 år. syfteEtt med denna stödfonn utveckla ledar-är att
skap och arbetsformer för tvärvetenskaplig forskning inom hög-nya
skolan.

Utvecklingen NUTEKs kompetenscentra beskrivs i avsnittav separat
3.7, och kommenteras utredningen i avsnitt 16.1. Denna arbetsformav
syftar liksom materialkonsortiema till åstadkomma kritiskatt massa
inom industrirelevant område. Till detta fogasett kravet på industrinatt
aktivt ska medverka i FoU-arbetet med personal.egen

NUTEK:s stöd till i företagFoU i huvudsak begränsatär till nya
forsknings- och teknikbaserade företag, förstudier inom förramen
europeiskt samarbete, främst Eureka samarbetsprojekt för demon-samt
stration teknik i industriell miljö där syftet medverkaär tillav attny
bred spridning den tekniken.av nya

NUTEK:s FoU-stöd sker inom för följande programstruktur:ramen
Nya basteknologier och deras användning:
Basteknologier har många tillämpningar och nödvändiga förär utveck-
ling inom viktiga delar näringslivet. NUTEK:s insatser främströrav nya
teknikområden, inte blivit väletableradeännu discipliner.som

Regeringens finansiella för 1993 1996 har inneburitramar att-
NUTEK:s stöd i ökande grad inriktats på basteknologier och derasnya
användning. gällerDet främst informationsteknologi material-ävensamt
teknik, bioteknik, teknik för komplexa energirelaterade bas-system samt
teknologier.

Utvecklingsområden för svenskt näringsliv och samhällsprioriteringar
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näringsliv ochområden därFoU-insatserdelprogrammetInom görs
har godakonkurrenskraftiga ochinternationellti dagi Sverigeföretag är

ocksåmotiverasutvecklas.ytterligare Insatserförutsättningar att av
sjukvård. FoU-insatsemaochmiljö, hälso-mål såsomsamhälleliga

transportteknikprocessteknik,produktionsteknik,teknik,medicinskavser
miljöteknik.och

kan vidare-för idéerviktig källaForskningsmiljöer är somen
teknikområden kanavanceradeföretagande. Inom stegetutvecklas till

NUTEKsprodukter kort.kommersiellaochforskningmellan vara
forsknings-affärsmöjligheter ifångasyftar tillinsatser att nyaupp

därmedinnovationskedjan ochtidigt istödja idéerna attmiljöerna, att
efterföljandebeslutsunderlag förtillräckligtochmöjligheterskapa

finansiärer.

Uppdragsforskning4.7

sällsyntvarittycks haindustriföretagUppdragsforskning för en
1900-talet.påhögskolor långtochuniversitetsvenskavidföreteelse

mellansamarbetetökningmarkantdockskedde1970-taletUnder aven
inte minsteller forskargrupper,forskareenskildaochindustriföretag

bisyssle-huvudsakhandlade iläkemedelsindustrin. Detinom om
vetskaphögskoleledningensantingenägdeverksamhet, utanrumsom

goda minne.dessmedeller
atti-förändrades1980-taletbörjanoch1970-taletslutetUnder avav
ochuniversitetenoch vidbåde frånindustrisamverkantill statentyden

adjungeradeökade,projektindustrifinansieradeInslagethögskolorna. av
högskolorochuniversitetflesta växteVid deinrättadesprofessurer etc.

högskolansendera inomuppdragsverksamhet,organiseradframdet en
underdock stodorganisationfalli någraeller extern somengenomram

tillkomstenutvecklingi denna ärkontroll.högskolans Det senaste steget
avsnitt 3.4.underbehandlatsholdingbolagen,kalladesåde ovansomav

hadeuppdragsverksamhetorganiseradedennaFramväxten merav
uppfattadessamhällsorgannäringsliv ochmedSamverkanorsaker.flera

forskning,undervisning ochverklighetsanpassningtill ökadleda gavav
förtill praktikmöjligheterskapadeochforskareochtill lärarestimulans

få bättremöjlighetuniversitetensågSamtidigt attstudenterna. en
helt enkeltochbisysslor,anställdasdekontrollochöverblick enav

intäkter.sinaökamöjlighet att
omfattningenstuderadetaljmöjlighet ihaftinteharUtredningen att
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uppdragsverksamhet vid högskolorna. Forskningsñnansieringsutred-av
ningen SOU 1996:29 uppskattar dess omfattning till 4 procentca av
all forskning/forskarutbildning vid högskolan, variationen mellanmen
olika högskolor med Linköping i påär 13 ochstor, topp procent,
avgränsningen inte helt enkel.är

4.8 Uppdragsutbildning

Bakgrund4.8.1

samband medI 1977 års högskolereform betonades högskolansatt
huvuduppgifter bedriva kvalificerad utbildning och forskning,attvar

samtidigt framhölls också vikten fungerande kontakter mellanmen av
arbetslivets fortlöpande behov utbildning och högskolornas utbudav av
utbildningslinjer och kurser. Högskoloma skulle skapa former för att

Årockså bedriva s.k. återkommande utbildning. 1985 beslutade regering
och riksdag högskolorna också skulle få anordna fort- och vidare-att
utbildning avgift s.k. uppdragsutbildning och därigenommot engageras
i utbildning redan yrkesverksamma innebärDetta attav personer.
högskolan fullgör två utbildningsuppdrag samhällsuppdrag medett att
statliga medel bedriva högskoleutbildning och marknadsuppdragett att

uppdragsgivare och finansiärer bedriva fort- och vidare-externagenom
utbildning på högskolenivå.

års4.8.2 1985 bestämmelser uppdragsutbildning.om

Även i 1985 års beslut uppdragsutbildning slogs det fast attom
högskolans primära uppgift i fråga utbildning och måste denärom vara
reguljära utbildningen. Uppdragsutbildningen kan aldrig få bli änannat

sidouppgift, högskolan åtar sig med hänsyn till den kompetensen som
och de har byggts for den ordinarie uppgiften. Dettaresurser som upp
innebär högskolan inte bör sigpå så mycket uppdragsutbildningatt ta

den i avseendenågot inkräktar den primärapå utbildningsuppgiften.att
Enligt riksdagsbeslutet det styrelsen skall förär ta attsom ansvar
balansen mellan de båda aktuella utbildningsuppgifterna upprätthålls.

bestämmelsernaDe högskolan möjlighet insatsergöraattnya gav
inom fort- och vidareutbildningen redan yrkesverksamma efter-av som
frågar utbildning sina organisationer, exempelvis företag,genom myn-
digheter, organisationer fick inte dennaDäremot utbildning riktam.m.
sig till enskilda uppdragsgivare eller till ungdomsstuderande. Hög-
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uppdragsutbildning skulle till ochskolornas nivå jämbördi medart vara g
övrig utbildning vid den enskilda högskolan. Utbildning motsvaradesom

utbildningslinjema fick intede reguljära uppdrag, möjlighetges men
avgift fylla eventuellt vakanta platser på sådana utbild-att motgavs
förutsättning betalaren inte enskildaningar under individer.att var

bestämmelserna också uppdragsutbildningen fickinteI attangavs
reguljära utbildningen eller dess administration,inkräkta på den att

förskulle täcka samtliga kostnader verksamheten ochintäkterna att
exempelvis stiftelser inte borde användas.särorganisationer,

Nuvarande bestämmelser4.8.3

År bestämmelserna uppdragsutbildningträdde de nuvarande i1993 om
statliga universiteten och högskolorna fårstadgar vid dekraft attsom
avgift från svensk eller utländskutbildning anordnas mot en

Utbildningför uppdragsgivarenuppdragsgivare utser.som sompersoner
personalutbildning får anordnasarbetsmarknadsskäl eller påbetingas av

och kommunala myndigheter landsting.statliga Företaguppdrag samtav
uppdragsgivare i fråga personal-organisationer fåroch omvara

uppdragsutbildning anordnas. Avgift-övrigt får inte inteutbildning. I
fastställs den enskilda hög-för uppdragsutbildningenstorlek avernas

skolan.

Uppdragsutbildningens omfattning4.8.4

framgårekonomiska redovisningaroch högskolornasuniversitetensAv
ökat snabbt under det decenniet,uppdragsutbildningen har senasteatt

omslutning och andel verksamheten.ekonomiskbåde i fråga som avom
År uppdragsutbildningen miljoner och förintäkterna för 601985/86 var

miljoner kronor.motsvarande belopp drygt 150 Detta1988/89 var
grundutbildning ökatandel anslagen tilldessa intäktersinnebär att av

den aktuella perioden.till under3,6från 2 procentprocent
intäkter för1994/95 högskolansVerksamhetsåret översteg

drygt miljoner kronor avsåguppdragsutbildning miljoner, 73500 varav
vårdhögskolans utbildning.landstingskommunala bidraget tilldet

uppdragsutbildningens omfattning varierarunderstrykasbörDet att
sistnämndauniversiteten och högskolorna.mellan de olika Detkraftigt

i Stockholm intäkter påhade Handelshögskolan 64verksamhetsåret
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miljoner kronor, Universitetet i Linköping 44 miljoner kronor,
Universitetet i Lund 36 miljoner kronor, Universitetet i Uppsala 34
miljoner kronor, Universitetet i Umeå 30 miljoner kronor, Universitetet
i Stockholm 21 miljoner kronor och Tekniska högskolan i Stockholm 17
miljoner kronor. Bland de mindre högskolorna uppdragsutbildningenvar

omfattande vid följandemest högskolor Mitthögskolan 22 miljoner-
kronor, Lärarhögskolan i Stockholm 18 miljoner kronor, Högskolan i
Örebro miljoner15 kronor, Mälardalens högskola 14 miljoner kronor
och Högskolan i Kalmar 12 miljoner kronor.

Uppgifter saknas hur andel högskolansstor uppdrags-om av
utbildning bedrivs på uppdrag från olika samhällssektorersom och från
näringslivet. rimligEn bedömning betydandeär delatt verksam-en av
heten vid de tekniska högskolorna och vid handelshögskoloma utförs på
uppdrag från näringslivet.

4.9 Grundläggande högskoleutbildning
De grundutbildade akademikemas betydelse for samverkan mellan hög-
skolan och näringslivet så självklarär tenderar glömmaatt bortattman
denna samverkansform. Ca 40 000 akademiker arbetar inom industrin.
Därav har 50 % civilingenjörsexamen och 8 % naturvetenskapligannan
utbildning.

Perioden 1975 1990 minskade den totala industrisysselsättningen-
med 15 %. Samtidigt ökade antalet industrianställda akademiker med 30
%. Andelen akademiker drygt 40är 1000 industrianställda.per
Akademikertätheten varierar dock mycket. Läkemedelsindustrin har 250

1000, data- och telekommunikation har 120per 1000.ca per
Ca 70 % verkstadsindustrins civilingenjörer verksamma inomav är

utvecklingsintensiva delbranscher elektronik, instrument, transportmedel.
De nyutexaminerade civilingenjörerna har till mycket hög andel gått till
dessa branscher.

Ca 85 % civil- och högskoleingenjörer anställda i företagärav med
fler 200 anställda.än finnsDet antalrätt medelstoraett industri-stort
företag 20-199 anställda han någon enda högskoleutbildadsom
ingenjör.

För speciellt de tekniska högskolorna fungerar examensarbetet som
viktig övergångsfonn mellan skola och arbetsliv tillen för bådegagn

den presumtive arbetsgivaren och teknologen.
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Forskarutbildningen4.10

dvs.forskarexamenharakademikernaindustrianställdade%4 av
licensiatexamen.ellerdoktors-

mycketstorleksklasserochbranscher ärmellanSnedfördelningen
läkemedelsindustrininomverksamforskarutbildadfjärde ärVarstor.

telekommunikationsindustri. 45 %ochdator-inomfemte avoch var
de%bara 8sysselsätterbranscherinomfinns avforskarna som

totalt.industrianställda
forskar-därbranscherifinnsindustrisysselsättningenHälften av

basteknologiernaanställda. De1000 tungamindre ltätheten änär per
2-4forskartäthetmaskinindustri harochjärn permassa/papper, en

anställda.1000
ellerdoktors-teknologiemedforskare%42sysselsätterIndustrin av

akademiskadevidkvar%,många, 37lika ärNästanlicensiatexamen.
deunderskettgrundutbildningenexpansionDenlärosätena. somav

andelenlågarelativtdentillbidragitnaturligtvisharårensenaste
sannoliktochandrafinnsDockforskarexainen.medindustrisysselsatta

forskarutbildade.tillnäringslivetiattitydernafrämstskäl,viktigare
i dessadjupstudiergjorthar1996Grimmeisoch1995Eliasson

företagi ärforskarenförstaden ettanställning somDetfrågor. är av
händelsen.kritiskaden

vidareutbildningoch4.11 Fort-

varjetidenförmycketså atthänderdetpåståendevanligt är att nuEtt
år.femteungefär"förnyelsetermin" vartbehövaskulleakademiker en

önskesiffra.dennafrånlångtemellertidliggerVerkligheten
vidareutbildning:olikafinns typerDet av

specificerarföretagavellervarviduppdragsutbildning, ett gruppen- kursihopkomponerarhögskolanaktuella avDen enkraven.
stoftochkursmoduler nyttbefintliga

avgiftsfria förkanDessaut.kurser varaöppna annonserassom- ellergrundutbildninganslagsfmansierade på sätteleven somsamma
avgiftsbelagda

åtunderentreprenörarbetarlärarendär"bisysslekurser" som- iutbildningentillhandahållerellerutbildningsföretagkommersiellt
bolageget

sammanhangetisamverkanseffekter. Den mestklaraharSamtliga typer
ingenjörerföretagensmedelstoraochsmådemålgruppenangelägna är
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ellergymnasie- institutsingenjörer. Delutredningen högskolansom
samverkan med små och medelstora företag kommer behandla dennaatt
fråga.

4.12 Adjungerade professorer och
industridoktorander

Samverkansformema adjungerad professor och industridoktorand bygger
direkt personutbyte mellan näringslivet och högskolan. bägge fallenI

handlar det anställning i näringslivet.om
adjungerade professurernaDe inrättades i mitten 1970-talet.av

Innehavaren har professorskompetens och tjänstgör deltid, vanligen
vid20 %, högskolan. betalarFöretaget del professoms löne-en av

kostnader och overhead till högskolan, vilken således fungerar som
formell arbetsgivare på deltid. Förordnandet tidsbegränsat, vanligenär
till 3 3 år.+

högskolaEn KTH hade 1994-60 adjungerade professurer,stor som
jämföra med ordinarie.150att

industridoktorand definierasBegreppet vid Chalmers tekniska
högskola:
"Forskarstuderande har anställning vid företag motsvarandeettsom en
och inom for sin tjänst bedriver forskarutbildning..." RRV 1996ramen

CTH kan helt eller delvis för lönen doktoranden ärsvara om
Äventjänstledig. i detta fall han/hon industridoktorand.är

statistik finns, enl.Någon 1996,RRV angående industridokto-
rander.

Sannolikt industridoktorander, liksom adjungerade professurerär att
förbehållet de företagen.är största

Kontaktsforskarel 3

Kontaktforskare arbetar hel- eller deltid vid företag ellerett
organisation, anställd högskolan. Kontaktforskaranslagetärmen av
finansierar högst halva lönen och mottagande företag/organisation minst
hälften. övergripande målen förDe kontaktforskareverksamheten
sammanfattades i samband med försöksverksamhet budgetåreten
1979/80.

Kontaktforskarens huvudsakliga uppgift företagetpå skall attvara
delta i identifiering och analys problem i samarbete demmedav som

3 1657379
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Kontaktforskaren skallverksamma inom företaget. såväl sökaär
bearbetening,problem lämpade för vetenskaplig medverka vidsom

specifika problem. Avsikten detta skulle leda tillbearbetning attav var
forskningsuppdrag tillförskontaknät bl.a. för med sigvidgat attett som

får personlig erfarenhethögskolan. forskare deltarDe som en av
Ävenoch utvecklingsarbete utanför högskolan.villkoren för forskning

högskolan och näringslivet främjas.rörligheten mellan
det finna forskare har tidVid vissa högskolor svårtär att attsom

attraktiva områden. Kontakt-medverka i kontaktforskarprojekt inom
detta varit viktigt incitamentforskaranslaget har många håll etttrots

ökat samarbete.för få i gångatt
kontaktsforskama ochtilldelades medel förHögskolorna

budgetåretsammanlagt miljoner kronorkontaktsekretariaten 10caom
statsbudgeten.1994/95 över

kunskapsföretag länkar tillSmå4.14

storföretagen

har fått uppmärksamhetteknikbaserade småföretagochForsknings- stor
visvenskt "Silicon Valley" hardebatten. Någotnäringspolitiskai den

sådana företag idag spelarmindre käntinte är attännu sett, enmen
för överföringbådeteknologiskadet svenskaviktig roll i systemet, av

andraoch industri och förhögskoleforskningmellankompetens
företag utvecklar ocksåVissauppdragstjänster.kvalificerade egna

säljs tillmätutrustning och instrumentoftakvalificerade produkter, som
företag.större

kämkompetens samtidigtsig sinkoncentrerarföretagenDe stora
ingående teknologier.komplexa, med mångablirprodukterna mersom

ochFoU-tjänstermarknad både förväxandeskapatharDetta externaen
avancerade leverantörer.

köperetablerade företagsamarbetsform innebärlångsiktigEn attmer
tekniskfå tillgång till unikföretag förminoritetsandelar i attnya

samarbeteexempelstrategiska allianser. Några Astrass.k. ärkompetens,
ochkolhydratbaserade läkemedel, ABBsutvecklarSymbicom,med som

andelarTotalt ABB-koncemenSelcom.sensorföretagetdelägande i äger
världen.teknikföretag helasmåi 200 överca

FoU-verksamheten ikartlagtharuppdrag SCBNUTEKsPå
fokuseradeStudien påteknikbaserade småföretag 1993.ochforsknings-

forskningsnäraanställda: delsmed mindre 50företagtvå ängrupper av
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företag kring universitet och högskolor, dels övriga företag med någon
forskarutbildad anställd eller minst fyra civilingenjörer eller
motsvarande.

Tabell Företag bedriver FoUsom

orskningsnäraF Ovriga
Antal 256 210
Storlek, genomsnitt 7 14
Startade efter 1985 68 % 63 %
FoU-kostnader miljoner kronor 441 732
F oU-personal 1101 1350

forskarutbildade 336 183-
grundexamen 540 801-
övriga 235 366-

FoU-personal %
forskarutbildade 31 % 14 %-
grundexamen 49 % 59 %-
övriga 21 % 27 %-

Källa: SCB

Totalt sysselsätter dessa företag 2 500 inära F 0U-verksamhet,personer
500 forskarutbildade. flestaän De företagen med finnsFoUvaav mer av

inom uppdragsverksamhet inklusive FoU-uppdrag, inomävenmen
partihandel med producentvaror drivs FoU för kundan-t.ex.egen
passning importerade Bland företag med tillverkningsystem.av äregen
mätinstrument den viktigaste branschen.m.m.

Tabell Finansiering FoU %av
Forskningsnära Ovriga

Självfmansierad 54 58
Andra svenska företag 19 21
Utländsk 12 8
NUTEK 5 3
Övrig offentlig 3 3
Övrig svensk 5 6
Källa: SCB

Huvuddelen FoU-verksamheten finansieras med intäkter, ellerav egna
uppdrag från svenska och utländska företag. Staten står för 6-8 procent

kostnaderna och NUTEK här den viktigaste ñnansiären.ärav
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Universitetens och högskolornas5

uppgifter

Utbildningen1

Universitetens och högskolornas första uppgift bedriva högreär att
utbildning. Högskoleutbildningens mål förmedla och utvecklaär att
kunskaper, färdigheter och attityder hos de studerande till för derasgagn
framtida yrkesliv, sociala utveckling, bildning och personlighets-
utveckling.

utbyggnaden universitet och högskolor accelereradeNär påav
1960-talet tillkom politisk bedömningsgrund det inte längreen ny var-
bara fråga tillgodose nationellt utbildningsbehov, det blevatt ettom
minst lika viktigt ställning till denna utbyggnad kom till stånd.att ta var

högskolepolitik resulterade i den fortsattaDenna attnya
förlades utanförhögskoleexpansionen storstadsområdena universitet-

inrättades i Umeå år och i Linköping år tekniska högskolor1963 1975,
startade i Lund år och i Luleå år 1971. Eftersom de äldre1961

expandera tillräckligt snabbt föruniversiteten inte kunde tillgodoseatt
efterfrågan utbildning inrättades universitets-studenternas på år 1967

Örebro,filialer i Linköping,Växjö och Karlstad med utbildnings-ett
de filosofiska fakulteternas ämnesområden.utbud inom

högskolereformen trädde i kraft år Riksdags-Den 1977.senaste stora
högskolan innebar rad tidigarebeslutet icke-akademiskaatt enom
inordnades i högskolan, exempelvis vårdutbildningama,utbildningar

lärarutbildningarna och de konstnärliga utbildningarna. Beslutet innebar
vidare självständiga högskolor inrättades på eller14att orternya, par av

hela landet. Under det decenniet har utbyggnadenöverorter senaste
finnsfortsatt så det i dagsläget universitet eller högskoloratt av

skiftande storlek och inriktning i varje län.
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Forskningen5.2

högskolornas andra uppgiftUniversitetens och bedriva forskningär att
utvecklingsarbete. Forskningen brukar i allmänhet indelas ioch grund-

och tillämpad forskning. Utvecklingsarbete systematisktforskning är ett
går på med hjälp modern kunskap och praktiskarbete ut attsom av

utveckla eller förbättra befintliga produkter, ocherfarenhet systemnya
tjänster.

i modern mening började fram vid universitetenForskning växa
1800-talet. Under 1900-talet byggdes forskningen successivtunder ut

och fackhögskoloma och grundläggande princip ivid universiteten en
forskningspolitik har varit huvuddelen den offentligtsvensk att av

utföras vid och högskolornafinansierade forskningen skall universiteten
förbenämnd den svenska modellen forskningssystemet.ibland En-

Forskning ochhar nyligen publicerat betänkandetstatlig utredning
framgår högskolorna1996:29SOU näraatt tar emotvaravpengar

undantar försvarsforskningen.dessa%90 om manav resurser
fakultets- och basanslag fördelasforskningsresurser i formFasta av
medan mindre forskningsresurseruniversitet och högskolor,idag till 12

forsknings-regionala högskolorna. de fastade mindre, Utövertilldelas
betydandeuniversiteten och högskolorna efter ansökningarfåranslagen

stiftelser, fonder, kommuner,forskningsråd, sektorsorgan,frånresurser
utländska finansiärer. nämnda utredningföretag och Iorganisationer,

1994/95 uppgick till drygtforskningsresurserna 15redovisas att
i fastvilket ökning med drygt 60 %kronor,miljarder är en

Ökningen består till deltioårsperioden.penningvärde den storsenaste
basanslagen ökat medökat med medanmedel- 94 %externa somav -

lärare och forskare inte ökat medperiod har antaletUnder36 %. samma
har påvilket delvis beror11 %, ävenatt satsatsän resursermer

forskarutbildningen.
tillutför sin forskning och utvecklingfinansierar ochNäringslivet

FoU-avdelningar och denna satsning harde företagensinom90 % egna
Huvuddelen häravden tioårsperioden.kontinuerligt underökat senaste

Även vidföretagens finansiering FoUutvecklingsarbete.är av
under deunder 1980-talet minskat någotuniversiteten har ökat men

lågkonjunkturen.konsekvens denmöjligenåren senastesenaste en av-
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5.3 Informationen

År 1977 fick universiteten och högskolorna tredje uppgift deutöveren
båda huvuduppgiftema utbildning och forskning, nämligen informeraatt

sin verksamhet hur de kunskapersamt ochom erfarenheterom som
vunnits i utbildningen och forskningen skall kunna tillämpas. Riksdagen
fattade detta beslut i samband med den högskolereformenatt senaste
beslutades.

Uppgiften infördes också i den högskolelag trädde i kraftnya som
år. I samband med detta beslut betonades viktensamma attav

högskolan aktivt medverkar till sprida kännedomatt forskning ochom
utvecklingsarbete och därmed bidrar till föra resultat.att ut vunna
Därigenom ökar förtroendet och förståelsen för högskolans verksamhet
och informationen kan också bidra till motiveras tillatt attnya grupper
börja studera på högskolan.

Förarbetena till den högskolelagen och dess anvisningnya om
högskolans informationsskyldighet visar det viktigaste motivetatt för
denna nyordning höjda politiska ambitioner i fråga student-var om
rekryteringen bättre information till ungdomarna skulle öka rekry--
teringen studerande till högskolan från de lägre socialgruppema.av
Däremot berörs inte i detta sammanhang vikten högskolanattav
informerar det omgivande samhället och näringslivet sin verksamhetom

den i allt väsentligt finansierastrots att och ochstaten är storav av
strategisk betydelse för samhällets utveckling i nationellt såvälett som
internationellt perspektiv. "Utvidgningen" universitetens och hög-av
skolornas verksamhet under de 20 åren till också innefattasenaste att
samarbete med det omgivande samhället och näringslivet och bidra till
den regionala utvecklingen, har i många sammanhang fått både politiskt
och ekonomiskt stöd från regering och riksdag. Den har dock inte
fullföljts så den officiellt ingår i universitetensatt och högskolornas
uppgifter. harDen inte heller införts i högskolelagen.

5.4 Samverkan med näringslivet och bidrag
till regional utveckling

Som tidigare framgått under 1960-talet de viktigaste skälenettvar av
för bygga universiteten och högskolornaatt ut i olika delar landet attav
underlätta för de studerande genomgå högre studieratt pånär näraman
håll fick tillgång till olika högskoleutbildningar. När regering och
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Luleå år 1970högskola itekniskbyggabeslutaderiksdag att en nyupp
forskningsuppgifter, tillochutbildnings-normalasinaden,fick utöver

inäringslivetsamhället ochutvecklingenbidra tillocksåuppgift att av
högskolaelleruniversitetförsta gången ettregionen. Detta ensomvar

uppgift.sådanfick en
aktivstatsmakternabeslutade1970-taletbörjanI en meromav

myndigheterstatligaantalinnebarbl.a.regionalpolitik, stortettattsom
landet. detdelar IskildatillStockholmfrånutlokaliserades samman-av

tillveterinärhögskolanochlantbrukshögskolanutlokaliseradeshanget
högskolereformenUmeå. NärtillskogshögskolanochUppsala

olikabyggdeshögskolorantalochgenomfördes år 1977 ett stort upp
lokaliseringenbetydelsedenocksåbetonades stora avhåll som

skeddesamordningregionalpolitik. Enoffensivihadehögskolorna en
utbyggnadsortertillregionalpolitikenreguljära attmed denockså genom

regionalpolitikeninomsådanavaldeshögskolan orterfor som
utbildningspolitiskaallvarligasteregionala Denklassificerats centra.som

högskoleutbildningen påbestod iutbyggnaddenna attkritiken mot
tillanknytningsakna näraskulle kommade attmånga orterna ennyaav

forskningen.
åtgärder forantalvidtogs attsvaghetdennabot på ettrådaFör att

forskningsanknyt-förstärkainrättadeshögskoleregionerdeinom som
fickuniversitetenhögskolornaoch deuniversitetenmellanningen nya -

regioner.respektiveinomhögskolornastödjaregionalt attett ansvar
utåt-högskolornasochuniversitetenshar1980-taletbörjanSedan av

centralabåderesultatkraftigtexpanderat ettarbeteriktade avsom-
regionalaochlokaladenambitioneroch högabeslutpolitiska av

informationssekretariat,inrättadeshögskolornaflestaVid denivån.
och påuppgifterutåtriktademedkurssekretariatochkontaktsekretariat

uppgiftmedsamverkansorganantal atttillkommittid har stortettsenare
företag.ochnäringslivetmed att startasamverkanfrämja nya

högskole-olikamellan debetydandeskälnaturligaVariationerna är av
forsknings-ochutbildnings-högskolasberoende påbl.a.orterna resp.

ocksåforskningsverksamhetenstorlekenochinriktning men
ochOmfattningenolika regionerna.deinomnäringslivsstrukturen av

avsnittiredovisassamverkansorganför dessaarbetsuppgifterna
ställ-anslagsframfördjupadehögskolornasoch senasteUniversitetens

plane-under dende närmastevisarårsredovisningar ävenoch attningar
samhällemedsamverkanfrågaiambitionerhar högaringsperioden om
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och näringsliv och insatser för regional utveckling. universitetMånga
och tekniska högskolor deltar i aktivt forskningsstödjande nätverk med
de mindre högskolorna inom sina regioner. Vissa har utlokaliserat hela

eller delar utbildningar till andra delarutbildningar regionenav av av
regionalpolitiska skäl. Norrlandsutbildnings- och inland bedrivsI en

distansutbildning överbrygger deomfattande avstånden ochstorasom
för den önskar genomgå högskoleutbildning. deunderlättar Påsom en

flesta håll arbetar för öka samhällsrelevansen i både utbildningattman
förmedla examensarbeten till det omgivandeoch forskning attgenom

samhället och företagen.
företagen får hjälp använda modernsmå och medelstoraDe att

utveckla sin produktion och affärsidéer. barateknik för Detta äratt nya
mångfalden i det utåtriktade arbete bedrivsexempel på pånågra som

arbetsuppgifter arbetar hundratals ochhögskolorna. Med dessa personer
församlade ekonomiska omslutningen verksamheten överstigerden

miljard kr.sannolikt en
roll kanUniversitetens och högskolornas i regionalpolitiken ökaantas

regeringsförklaring regeringen ladeytterligare i framtiden. denI som
den svenska högskoleutbildningen ochfram i förklaras1996 attmars

skall hålla världsklass, denforskningen i fortsättningenäven att
tekniska forskningen skall stärkas liksomtvärvetenskapliga och att

skall fulltmellan EU-ländema nyttjas Genomforskningssamarbetet ut.
hela landet kraftfullt stöd förhögskolanbygga över ettatt ut ges

regional utveckling.

lag,högskola näringsliv iSamverkan5.5 -
avtalförordning och

dels lagaroch näringslivet reglerasSamarbetet mellan högskolan genom
regering och riksdag, dels centralaförordningar beslutatsoch avsom

huvudorganisa-mellan och de fackligakollektivavtal slutits statensom
tillämpningsföreskrifterlokala regler ochoch delstionerna somgenom

och vilka anvisningar hur dethögskolan beslutatden enskilda ger om
Utarbetandetpå lokal nivå.regelverket skall tillämpasnationella av

överläggningarfall föregåttsanvisningar har i mångadessa lokala av
generella regler i olikahurberörda högskolornamellan de om mer

undvika alltföranvisningarna med syftepreciseras iskalllagtexter att
tillämpningen.skillnader istora
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regeringsformenI SFS 1994:1483 regleras verksamheten vid univer-
ochsitet högskolor i deras forvaltningsmyndigheter.egenskap Deav

skall iaktta den s.k. objektivitetsprincipen.

kap 91
förvaltningsmyndigheter"Domstolar och andra fullgör uppgifter inom densamt som

offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt
iaktta saklighet och opartiskhet".

högskolelagen regleras bl.a. vilkenI 1992: 1434 verksamhet skallsom
bedrivas vid universitet och högskolor.

§1 kap 2
skall högskolor för" Staten huvudman anordnasom

utbildning ellervilar vetenskaplig konstnärlig grund beprövadsamtsom
erfarenhet, och,

forskning och konstnärligt utvecklingsarbete utvecklingsarbete.samt annat

forskning och utvecklingsarbete ingår sprida kännedom verksamhetenI att om
erfarenheterhur sådana kunskaper och har vunnits isamt om som

verksamheten tillämpas.skall kunna

§kap 31
Verksamheten skall bedrivas så det finns sambandmellan forskning ochnäraatt ett
utbildning.

§kap1 4
kvalitet nås, såvälVerksamheten skall så hög i utbildningen iattavpassas somen

forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.

angelägenhet för högskolornas personal och studenterna vidDet är en gemensam
utnyttjas effektivthögskolorna de tillgängliga för hålla högatt attresurserna en

kvalitet i verksamheten.

kap §1 5
högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor alltidoch iakttas.I män

Högskoloma bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för länderandra och
förhållanden."internationella

reglernaVid sidan nämnda lagar bisysslor betydelse.ärav nu om av
regler redovisas nedan i avsnitt Vidare bör beaktas risk förDessa att
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jäv kan uppstå i samband med samarbete mellan högskolorna och
näringslivet. Jävsreglerna finns intagna i förvaltningslagen. De syftar till

slå vakt saklighet ochatt opartiskhet i förvaltningen.om





års lag1949 771996:70SOU

tillårs lag1949 rätten6 om

uppfinningararbetstagares

Allmänt6.1

tillreglerarLAUuppfinningar rättentill arbetstagaresLagen rättenom
arbetsgivare.hosanställningunderarbetstagareuppfinningar gör ensom

deförfogamöjligheterbegränsade överarbetsgivaren attLAU geanses
uppfinningar.anställdas

intearbetstagarnatillämpbarhetför LAUs ärförutsättning attEn
ideuppfinningarde göravtalellerkollektivavtalingått annat somom

mellanrelationernatillbidrarAvtalsmöjlighetema atttjänsten.
arbetstagareuppfinningaravseende påmedarbetstagareocharbetsgivare

LAUsochriktats LAUkritikmycken trotsmotfungerakunnat atttrots
överlevnadsperiod.förhållandevis långa

delregelnförståelsenunderlättaförbelysesInledningsvis att enav
immaterialrätten.inomterminologiförhållanden,förklarande m.m.

Uppfinningsbegreppetl 1
.

uppfinningar ärjust begreppet attomfattatillLAUBegränsningen attav
såvälspråkbrukvisstenligtomfattarUppfinningsbegreppetobservera.

kanuppfinningar. De t.ex.patenterbaraickepatenterbara senaresom
ellertekniskainnovationerochförbättringartillförslagomfatta av

verksamhet.industriellinomproblemlösningardriftsmässiga enav
denskyddas patenträtten,uppfinningarnapatenterbara somDe av

sådanatillendast1967:837. Det rättenärpatentlageniregleras
omfattar.LAUuppfinningar som

Upphovsrätten6.1.2

Upphovsrättens1960:729.upphovsrättslagenireglerasUpphovsrätten
Upphovsrättenpatenträttens.detsammainteskyddsobjekt gerär som

verk,konstnärligaochlitteräratill deensamrätt somupphovsmannen en
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har s.k. verkshöjd, d.v.s. tillkomna självständigtär och unika till sinär
form och sitt uttryck. Det just fonnen ochär uttryckssättet ärsom

objekt. Upphovsrättenensamrättens består dels ideell delsrätt,av en en
ekonomisk Den ideellarätt. interätten möjligär överlåta ochatt
omfattar bl.a-. alltid blirätten omnämnd iatt samband med verkets
utnyttjande och kunna ingripa föratt upphovsmannenmot kränkande
förvanskningar verket. ekonomiskaDen överlåtbar.rätten är För verkav

tillkommit under anställningsförhållanden gäller således inte lagensom
till arbetstagares uppfinningar;rätten de grundläggande principernaom

i lagen inte desammaär de explicit lagstödutanens som som anses
gälla på upphovsrättens område.

Rätten till verket för den anställdeär upphovsmannen oftast starkare
den anställde uppfinnarensän till uppfinningen.rätt Verket skapas

typiskt med högre grad självständighetsett och i motiven för starkav en
skyddsrätt sig yttrandefrihetsfrågorgör och personlighetsrättsliga
aspekter gällande.

6.1.3 Datorprogram

skyddsobjektEtt tilldrar sig intresse i detta sammanhangextra sing.a.
betydelse i all innovativ verksamhet. Det skyddsrätten tillärnumera
datorprogram tillkommet underär anställningsförhållande.ettsom
Datorprogram kan skyddas också under vissapatentgenom
förutsättningar. Det då integrerad delutgör patenterbaren av en
uppfinning. första handI skyddas emellertid självständigt skapat ochett
unikt datorprogram med verkshöjd upphovsrätten litterärtettav som
skrivet verk.

6.1.4 Patentkostnader

Patentkostnaden, inkl. patentombudskostnaden, för få omfattandeatt ett
patentskydd ligger i allmänhet mellan 100 000 300 kronor000-
beroende på vilket skydd eftersträvas. Skall världsomspännandeettsom
patentskydd erhållas blir kostnaden under 300över än 000snarare
kronor. För tioårigt skydd kan det i vissa fallett sig 500röra 000om
kr. Till de direkta patentkostnadema måste också läggas den kostnad

det för med sig söka erforderlig juridisk assistans,att vilket främstsom
behövs tvist uppstår.om
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Företagsuppfmningar1

Med begreppet företagsuppfmningar åsyftas de uppfinningar är ettsom
resultat samlade erfarenheter och obestämd samverkan mellan fleraav

företag. Enligt svenski kan endast enskildapatenträttettpersoner
uppfinnare antingenfysiska till sitt eget patentpersoner vara ensamma

eller tillsammans till Företagsuppñnningarett gemensamt patent.
uppfmningskategori för sig. juridisk kanerkänns inte Ensom en person

juridisk till förutsätterinte uppfinnare. därförEn rätt patentpersonsvara
alltid överlåtelse helt eller delvis från uppfmnaren.patenträttenen av

Föranvändarrätten; experiment6.1.6

den föranvändarrätt universitetförhållande beaktaEtt är t.ex. ettatt som
produkt utvecklats inom dess verksamhetsutövningkan ha till en som

tillfallapatenträttighetema eventuellt kantrots att annan.
regleras i patentlagen. patenträttsligaFöranvändarrätten 4 § Den

inte åberopas den före patentansökanskanensamrätten mot som
väsentli åtgärderuppfinningen eller hade vidtagitingivande utnyttjade ga

ocksåFöranvändarrätten kan tillkommautnyttja den.för att en
förhållande till anställd uppfinnare.iarbetsgivare en

Även patenthavaren i experiment i detför andra änrätten att
och utvecklingsarbetet använda sig detforsknings-fortgående av

vadväsentligt inslag i kanforskningsresultat ärpatenterats ett somsom
patentlagen dennafrihållningsbehovet. 3 3hänföras till 3 § rättnr ger

produkter elleranvända patenteradeoch villtill som en annansvar en
forskningsexperiment.förförfaranden

patentansökningarAntalet6.1.7

ha bidragit till ökningEuropapatentsystemet avanses en
också återspeglar den ökadepatenteringsfrekvensen i någotEuropa, som

naturligtvis med vissa undantag,världenpatenteringsfrekvensen över -
torde det Tyskland därmarkantadär det utgör,mest vara som

eller nedåtgående.patenteringsfrekvensen planat ärrentut av
decenniernahar under deamerikanskaEnligt senasterapporter

beviljades endastökat explosionsartat.universitetens patentering 1965
utbildningsenheter. beviljades l 500till 199296 28 nära patentpatent

Ökningen gånger betydligtutbildningsenheter. 15till 150 är större än
Royaltyintäktema vidpatentökningen pålandet totala 50 %.den för ca
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från mindre $1Stanforduniversitetet milj. tillUS 1980änstegt.ex. mer
US$ och personalenmilj. 1993 vid universitetets licenskontor31än

tillökade från 6 1980 22 1994.personer personer

arbetstagaruppfinningarAndelen6.1.8

tillkommerantalet uppfinningar i relationendelDen somav
arbetstagare/arbetsgivare den övervägande delen. Därför ärär numera

vis-â-vis uppfinningar och patenteringendenna relation kritiskarten av
i alla amerikanskadessa. Redan 1984 ansågs USA 80 %änmer avav

anställningsförhållanden. Danmarkoch tillkomna i Ipatent ansesvara
uppfinningar arbetstagare, i Tysklandalladet 60% görssom avavvara

andel, nämligenFrankrike 70-75%.och i60-70% störreännu

perspektivEuropeiskt6.1.9

lagstiftningnationellimedlemsstaterna EUDet är som genom
medförttill harför har Dettareglernabestämmer rätten patent.vem som

itill arbetstagaruppfinningarregleringenlösningarolika rättenavav
lagstiftningen områdetdelocholika delar Europa är aven avav

lämna deknapphändig med avsiktenoch delvisdatumrelativt attsent
eller domstolspraxis.myndighetsutövningtillpraktiska avvägningarna

lag-i den svenskaHuvudprincipema6.2

arbetstagaruppfinningarstiftningen om

uppfinning regleras iarbetstagareshar tilli SverigeVem rätt ensom
uppfinningar.till arbetstagareslagen 1949:345 rättenom

uppfinningar i Sverigegäller för patenterbaravadreglerarLAU som
Undantagna frånoch enskild tjänst.i allmänarbetstagaregjorts avsom

högskolor det s.k.vid universitet ochexempel läraretillreglerna är
lärarundantaget.

gäller alltsåuppfinningartill arbetstagaresLagen rättenom
universitet och högskolor.lärare inom Lärarnainte föröverhuvudtaget

hinderuppfinningari tjänsten gjordaexploatera sinafullhar utanrätt att
lett framden verksamhetoberoendeocharbetsgivarenfrån att somav

statligaarbetsgivaren medfinansieratsharuppfinningentill av
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forskningsanslag. dock full tillämplighetLAU beträffande andraäger
anställda också inom universitetsvärlden.

omfattar framhållits endastLAU patenterbara uppfinningar.som ovan
patenterbara prestationer faller utanför området för lagen. den månI

de offentliggörs kan de därför användas helst.av vem som
frånLAU utgår den immaterialrättsliga principen uppfinnaren,att

också han anställd, har till uppfinningen 2 §. gengäldIär rättenom
tillförsäkras arbetsgivaren viss dispositionsrätt arbetstagarensöver

denne fåruppfinningar ekonomisk gottgörelse. Gradenmot att av
samband mellan sidan uppfinningenå och å den andra sidanena

arbetsuppgifterarbetstagarens anställning, hur långtgåendeavgörm.m
arbetsgivarens dispositionsrätt 3 § och inverkar ersättningensär
storlek 6 §.

enligt huvudregeln dispositiv punkterLAU på två 6 §§.7är utom

Skälig ersättning6.2.1

betydelsefull föreskriver arbetstagarenSärskilt 6 § LAU ärär attsom
arbetsgivaren utnyttjarberättigad till skälig ersättning sinom

till skälig oberoendedispositionsrätt. Arbetstagaren har ersättningrätt av
uppfinningen gjordes.vad avtalats innansom
ersättningens storlek särskilt tillbestämmaFör att ser man

värde, omfattningen den till uppfinningenuppfinningens rättav som
eventuellttill den betydelse anställningen haftarbetsgivaren övertar samt

uppfinningen.för
till allmäninte kommer kan vända sigOm överensparterna man

Uppfinningar ellerNämnd för Arbetstagares SNAUdomstol, Statens
skallUppfinnamämnd beroende lag eller kollektivavtalIndustrins om

tillämpas.

alitetArbetsloj6.2.2

inom månader efterhandlar arbetslojalitet.§ LAU Inges7 sex enom
patentansökan, har anknytning tillanställnings upphörande en som

tidigare arbetsgivaren, skall denverksamhetsförhållandena hos den
anställningen hos dennauppfinningen gjord underpatentsökta anses

uppfinningen omfattas § larbetsgivare, förutsatt 3 Enst.att av
inskränker för arbetstagaren förfogaöverenskommelse rätten attsom

år efter anställningensuppfinning ängörsöver ettsom meren
verkan.upphörande är utan
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Kollektivavtal6.2.3

Arbetsgivare och arbetstagare kan avtal reglera tillrättengenom
arbetstagares uppfinningar på avviker från lag.1949 årssätt Ettett som
kollektivavtal till arbetstagares uppfinningar slöts 1969 medrättenom
vissa ändringar gjorda mellan1995 SAF å sidan ochsmärre PTKena
SIF, SALF och CF å den andra. anslutning tillI det avtalet harnära

motsvarande avtal träffats för den statliga företagssektom mellan denett
statliga förhandlingsorganisationen ochSFO de nämnda
arbetstagarorganisationema. Avtalet, omfattar patenterbarasom
uppfinningar, uppbyggt på ungefär lag.1949 årsär sättsamma som
Arbetsgivaren emellertid långtgående möjligheter förfogaattges mera

uppfinningen. gengäld reglerna arbetstagarnasI tillöver är rättom
vissa fördelaktigare.ersättning i hänseenden

Kollektivavtalets indelning uppfinningama i ochA-, B-av
C-uppfinningar beroende uppfinningens anknytning till den
anställdes tjänst fungerar inte alltid tillfredsställande. Eftersom
projektgrupper vanligen avdelnings- ochär översammansatta
arbetsområdesgränsema blir de arbetsresultat får fram ofta svåra attman
bedöma ersättningssynpunkt.ur

Anmälningsplikt6.2.4

regleras informationspliktenoch mellan arbetsgivaren ochI 4 5 LAU
Arbetstagaren skyldig dröjsmålarbetstagaren. underrätta sinär att utan

arbetsgivare uppfinning utnyttjande faller inomom en vars
arbetsgivarens verksamhetsområde. de fall arbetsgivaren villI utnyttja

möjligheter förvärva till uppfinningen skyldigsina hanrätten äratt att
fyrameddela arbetstagaren detta månader från det han fåttsenast att

uppfinningen.underrättelse frist kan förlängasDennaom om
arbetstagaren medger detta.
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6.3 Försvarets tillämpning års1949 lagav

till arbetstagares uppfinningarrättenom

6.3.1 Inledning

baraDet inom försvaret LAU tillämpas.är Kollektivavtal saknassom
för statliga myndigheters förvärv anställdas uppfinningar.av

Vid tillämpningen LAU inom försvarets verksamhetsområdeav
betraktas hela försvaret arbetsgivare, inte den enskildasom
försvarsmyndigheten där uppfinnaren anställd. följdDettaär är atten av

och uppfinning kan fler försvarsmyndighetsröra änen samma en
verksamhetsområde.

Patenterbarhetsbedömning, rättsförvärv och avtal den skäligaom
ersättningens storlek hanteras försvarets under årenpatentorgan,av som
1945-1954 organiserat inom Kungl krigsmaterielverket för attvar
därefter överflyttas till civilförvaltningFörsvarets och fr.o.m
1993-07-01 till Försvarets materielverk.

försvarsanställdas6.3.2 Förvärv uppfinningarav

Förvärvsbrev

till slutet 1970-talet förvärvadeFram försvaret med stöd LAU rättav av
till försvarsanställds uppfinning försvarets inomatt patentorgangenom
lagens 4-månadersfrist överlämnade s.k. förvärvsbrev till denett
anställde, där besked vilken önskade till denrätt statenman gav om
anmälda uppfinningen under förbehållet uppfinningen visade sigatt vara
patenterbar i Sverige. uppskötsDäremot bedömningen storleken påav
den skäliga ersättningen för den förvärvade till den tidpunkt dårätten

kunde bilda sig uppfattning uppfinningens värde förman en om
försvaret, dvs inväntade den tidpunkt då fått ochPatent-man man
registreringsverkets beslut i patenterbarhetsfrågan och då anskaffning
vidtagits, vilket gjorde det möjligt bedöma anskaffningen föllatt om
under skyddsomfång och möjligt bedöma värdetpatentets att av
uppfinningen.

kom därför dröja många år mellanDet förvärvstillfállet och denatt
tidpunkt förvärvetdå reglerades avtal träffades med denatt ettgenom
anställde, där storleken på den skäliga ersättningen bestämdes och
övriga avtalsvillkor förhållande fickDetta inte så sällan till följdangavs.

arbetsgivarens och arbetstagarens uppfattning hur uppfinningenatt om
skulle klassificeras och värderas skiljde sig åt, vilket i sinavsevärt tur
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tidskrävande och i många fallblevavtalsförhandlingamatillledde att
nämnd förhänskjutas tillibland måste Statenskonfliktfyllda och

SNAU.uppfinningararbetstagares

förvärvstillfälletvidAvtal redan

med hänsyn tillochomarbetning LAUeventuellavvaktan attI av
redanschablonersättningfall fick vissi mångaprivatanställd uppfinnare

tillämpa1970-taletförsvaret i slutet påbörjadeanmälningstillfället,vid
redan vidmed uppfinnarentecknadesavtalrutin attgenomen ny

vissdessutom1980-talet harbörjanSedanförvärvstillfället. av
kommitersättningförvärvstillfället, vilkenredan vidutbetaltsersättning

schabloniserad.alltmerbliatt
vidavtalsvillkoren redanreglering rätts-medpolicyDenna av

avtalet förvärvardet träffadealltjämt. Genomtillämpasövertagandet
ellerallrättsavtals.k.uppfinningentillhelaantingen rätten enstaten

allrättsförvärvetharårutövningsrättsavtal. Pâs.k.enkel licens senare
1994/95allrättsavtal 15förvärvsforrnen 70 %vanligaste motblivit den

avtal träffatsfåtal fall därförekommitdessutomhar1984/85. Det% ett
till likauppfinningenskalloch arbetstagarenarbetsgivaren ägaattom

delar.

Utövningsrättsavtal

svenskaför dettill uppfinningenutövningsrättVid förvärv av en
utnyttjatillverkatillverka, låtadvs.behov samt attförsvarets rätt att

10-l2.000:-för närvarandebeloppvisstreglerasuppfinningen ettatt
tecknande,efter avtaletsomedelbartuppfinnaren atttillutbetalasskall

bekostnad ochSverige påske i attskallpatentsökning statens
ersättningeventuell ytterligareskallförhandling upptas omom

förutsättningskala undersker iutnyttjandeeller attanskaffning större
beviljatfaller underutnyttjandeteller patentsanskaffningen

kunnatlängstden tidunderden skettochskyddsomfång patentetatt
upprätthålls förbeviljatintesåledeskrävsupprätthållas. patentDet att

skall utgå.ersättningatt
lagenmed stödsekretessbelagdpatentansökaninlämnad ärOm av

eventuellutbetalasFUL,försvarsuppfinningar1971:1078 om
utnyttjande ielleranskaffningföljd störretillersättningytterligare av
registreringsverket,ocherhållits från Patent-slutföreläggandeskala om
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måstebeviljandetdå konstateratspatenterbarhet patenteftersom avmen
hävts.sekretessentillsanstå

patenterbaraintetill deförvärvaravtalet rättävenI staten
denuppfinningenändringarochtilläggförbättringar, somav

intillanställning ochsinunderkommaförsvarsanställde kan göraatt sex
vid försvaret.anställningavslutadeftermånader

anställde skallvilken denklausul enligtavtaletinnehållerVidare en
händelseför denuppfinningentillutövningsrättförbehålla försvaret en

tillupplåteranställde rättden annan.

Allrättsavtal

visstavtaletinnebäruppfinningen etttill attallförvärvVid rättav
uppfinnarentillutbetalasskall10-12.000:-närvarandeförbelopp

förbeloppvisstochtecknatsavtalet ettdet attefter attsnarast
uppfinnarentillutbetalas när patentskalll0-12.000:-närvarande

bedömtshar detkraft.laga DessutomvunnitochSverigeibeviljats vara
fårarbetsgivarenintäkterdefår deluppfinnarenskäligt även somatt av

uppfinningen. Dennatillrättigheteröverlåtelseellerupplåtelse avgenom
intäkter,influtnanettovärdetfall till 25 %flestai deuppgårdel avav

denmotiverashögtförhållandevis atttyckaskanvilket avmenvara
marknads-idelallmänheti störreuppfinnarenförsvarsanställde tar

överlåtits påefter det rättenuppfinningen attävenföringen av
privatadetfallet inomallmänhetivad ärarbetsgivaren än som

näringslivet.
tillutbetalasbasbelopp1/6innebärallrättsavtalet attvariantEn av
vidbasbelopp1/6tecknats,avtaletdetefter attuppfinnaren snarast
vidbasbeloppl/3Sverige,ipatentansökaninlämnandet enav

ellerupplåterersättningoch, när motbeviljandet statenpatentav
eventuella%basbelopp 101/3uppfinningen, samttillöverlåter avrätt

nettointäkter.
skallförhandlingklausulÄven innehållerallrättsavtalet attomen

försvaretsföranskaffning skerellerserietillverkning störreupptas om
förutsättningunder patentuppfinningen attmedenlighetibehov

i deterhållitsslutföreläggandeellerkraftvunnit lagaoch attbeviljats
enligt FUL.sekretessbelagdpatentansökaninlämnad ärfall att
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6.3.3 Skälig ersättning

Schabloniserad ersättning

Trots LAU uttryckligen gäller här iatt riket patenterbara uppfinningar,
återkrävs inte den vid förvärvstillfället utbetalda ersättningen även om
inlämnad patentansökan skulle komma avslås.att

Ytterligare ersättning

De engångsersättningar försvaret utbetalar vid förvärvstillfället ochsom
vid beviljande vid allrättsavtal skallpatents närmast ses som en
förskottsbetalning på den skäliga ersättningen för den förvärvade rätten.
Till arbetsgivaren influtna intäkter eller uppfinningens värde för
arbetsgivaren vid anskaffning för försvarets behov kan uppfinnarenge

till ytterligare ersättning.rätt
Man således hela tiden till uppfinningens värde för arbetsgivarenser

vid beräkning arbetstagarens till skälig ersättning.rätt Denna rättav
avtalas inte bort vid förvärvstillfället förhandling kanutan upptasny om
så befogat för uppfylla lagens krav på skälig ersättningatt tillanses vara
uppñnnaren.

orskningsuppjinningarF

Enligt den praxis tillämpas inom försvaret utbetalas regelmässigtsom
ersättning till den anställde vid s.k. forskningsuppfinningaräven LAU
3 § 1st begränsningsregeln LAU 6 § här itrots att och för sig skulle
kunna tillämpas.

6.3.4 Förvärv uppfinning från högskoleanställdav

Det förekommer uppfinningen tillkommer i samarbeteatt mellan
försvarsanställd och anställd inom högskoleväsendet. Mellan 1990 och
1994 har fem sådana uppfmningsanmälningar handlagts. Uppfinnare har
således i första fall varit FOA-anställd och två frånett Linköpingsen
Universitet. andraI fall FOA--nställd och frånett Uppsalaen en
Universitet. tredje fallI FOA-anställd och två frånett Linköpingsen
Tekniska Högskola. fjärdeI fall FOA-anställd ochett frånen en
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Uppsala Universitet. femte fallI FOA-anställd och frånett en en
Linköpings Tekniska Högskola. samtliga dessa fall mellanI 1990 och

har all förvärvats till uppfinningen för1994 för det svenskarätt staten
försvarets behov avtal villkor med den hög-genom samma
skoleanställde med den försvarsanställde.som

6.3.5 Försvarets patentorgan

Även efter överflyttningen till materielverk PatentenhetenFörsvarets är
patentavdelning för samtliga myndigheter under försvars-gemensam

med möjlighet biträda andra myndigheter.departementet att
omfattar förutom chef, fyra patentingenjörer ochPatentenheten tvâ

assistenter, sammanlagt nio Kostnadenjurister två 5,4samt personer. var
1993/94. detta belopp ingår personalkostnad ochmiljoner kronor I

inte avgifter till patentverk, ombudskostnaderövriga omkostnader men
uppfinnarersättningar.i utlandet och

Verksamhetsområdet hela immaterialrätten, framför allt ochär patent-
varumärkesrätt och upphovsrätt 5,5%,44,8%, 3,3%mönsterrätt

och bevakning andras rättigheter 21,1%,nyhetsgranskningsamt av
ochanställdas uppfinningar övriga avtal 3,5%förvärv 9,0%,av

försvarssekretessfrågor 12,8%.
förvärv till1994/95 träffades avtalUnder 33 rättom av
all ochuppfinningar, 23 avsågförsvarsanställdas rätt restenvarav en

försvarets behov.för det svenskautövningsrätt
svenska patentansökningar,1994/95 inlämnades 16 17Under

nationella patentverk,till utländska 2patentansökningar
sammanlagt länder ochavseende 19 9EPC-patentansökningar

PCT-patentansökningar avseende antalinternationella, s.k. stortett
länder.

varitdessutom ytterligare patentansökningarUnder 1994/95 har 188
utländska beviljades.svenska ochunder handläggning. 15 32 patent

Lärarundantaget6.4

Innebörd6.4.1

högskolorlärare vid universitet, ellerstycket års lag19491 § 2 säger att
undervisningsväsendet inte skall i dennainrättningar tillhörandra som

enligt nämnda lag. Arbetsgivaren kanarbetstagareegenskap anses som
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uppfinningarstöd lagen åberopa någon tillsåledes inte med rätt somav
gäller dock fulltkategori befattningshavare.denna Lagenhar gjorts av

vid läroanstaltemaanställdabeträffande dem är utanut som
undervisningsskyldighet.

och docenterbara professorerlärare inteMed ävenutanavses
Med uttrycketassistenter ochbiträdande lärare,laboratorer, amanuenser.

vid sidanmarkera läraren, handenna egenskap" attatt om avavses
anställningundervisningsväsendet har påtjänst inomsin ett annaten

betraktaandra arbetsgivarenförhållande till deniområde, attär som
förhållanden gällerSärskildamening.i lagensarbetstagare även

försvarsmakten.kategorier inomoch andravärnpliktiga

arbetstagarkategorierövergår för övrigaRätt som

arbetsgivarenvilken utsträckningoch iföreskrifter3 § LAUI omges
behandlasolika kategorieruppfinning.till anställds Treskall äga rätt en

uppfinningensgällerparagrafen. Gemensamtstyckei sitt attavvar
Varjeverksamhetsområde.inom arbetsgivarensskall fallautnyttjande

hänseende.betraktas för sig i dettaskallstatsförvaltningeninomgren
vilka övergårforskningsuppfinningar förbehandlades rätten3 § 1I st

dennesanknytning tillgradenarbetsgivarenhelt till avp.g.a.
anställdesdenforskningenoch emedanverksamhetsområde är

uppfinningenförfogaarbetsuppgift.huvudsakliga Ensamrätten överatt
arbetsgivaren,alltså tillinternationellt övergårochnationelltbåde men

utövningsrätt i sittmed mindre,givetvis nöja sigkan egetdenne t.ex. en
företag.

tjänsteuppfinningar. Härandrareglerfinns är23 §I st om
starkt.uppfinningen mindreochanställningenmellansambandet

i sinuppfinningenförfogaendastfår härArbetsgivaren överrätten att
betecknaserhåller i §arbetsgivaren 3 2Vadverksamhet. st somegen

konkurrerande licenser.flerautesluter intelicens denenkelen
arbetsgivarensfaller inomutnyttjandeUppfinningar vars
samband medtillkommitharverksamhetsområde utanmen som

endastfår arbetsgivareni § 3 Härregleras 3anställningen st. en
med uppfinnarenöverenskommelseträffaviss tidunderförtursrätt att en

till uppfinningen.önskadförvärv rättavom

betydelseLärarundantagets
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omständigheter,antalbetydelse begränsasLärarundantagets ett somav
högskoleområdet skulleocksåtillämplighetden verkan LAUshar att

begränsningarexisterade.bestämmelsen inte Dessaringa viktfå om
högskoleområdet. LAUsanställdaför detill förmånverkar

redangrundläggande betydelse. Dehärdispositivitet är ovanav
arbetsgivarenkanpatenträttsliga regler,omnämnda två rent som ge

till dennafastänuppfinningen i frågautnyttja patenträttenmöjlighet att
betydelse ianställde,dentillkommerhålletoch ärhelt av

uppfinningenföranvändarrätt tillhaarbetsgivaren kansammanhanget:
patentintrång.normalt inteexperimentverksamhetoch utgör

tillämpningsområde endastpåpekats LAUsomfattarVidare ovansom
arbetsgivarensfaller inomutnyttjandevilkasuppfinningar

lösningeninnefattar"uppfinningenrekvisitetochverksamhetsområde av
tillämpligt påinteuppgift"angivenförelagd, ärtjänsteni närmareen

högskolorna.vidverksamhetenvetenskapligaden
till deenbartanspråkhögskolorna kan rättinnebär göraDet att en

verksamhets-anstaltensfaller inomutnyttjandevilkasuppfinningar
område.

fastlagt iverksamhetsområdehögskolornas ärochUniversitetens
ochforskning"utbildning,skall bedrivashögskolanhögskolelagen. Inom

emellertid inte"utvecklingsarbete"Medutvecklingsarbete. avses
"främjarsådantbemärkelseindustrielliutvecklingsarbete utan som

karaktär,konstnärlig ellerområden,sådanainomutvecklingen annanav
forskningenochutbildningenberörs avsom . inte iutbildning,ochforskningbestår iverksamhetHögskolornas

industriellellerproduktionforskningsresultaten iutnyttjande annanav
"ekonomisktexploatering, d.v.s.helleroch inteverksamhet genom

tillarbetsgivarentillerkänna rättMotivetresultaten.utnyttjande, attav
igjortarbetsgivareninvesteringar,deskyddaföruppfinningen att som

delhögskolornasförsaknasproblem,vissalösningar påerhållasyfte att
forskningsinstitut.exempelvisvidgällervadfrånskillnadtill som
målbundna formerihögskolornavidhellerbedrivs inteVerksamheten

tillställasskallresultatenmed följdräkningintressenters attför vissa
utnyttja resultatenskall kunnadessaförförfogande attintressenternas

högskolornasbestämtstatsmakternahurföljerverksamhet. Dettai sin av
inteverksamhetsområdet alltså utgörsverksamhetsområde. Men avom

utnyttjande återstårekonomiskaresultatensellerproduktionsig avvare
forskning ochhögskolornasiresultatenutnyttjandebara egenav

utbildning.
frånforskningsresultat bortsett utnytt-utnyttjandeHögskolans av

såledesutbildningenochforskningeni den stannardessajandet egnaav
dettadiskuteraskanoch det ärpublicerasvid dessaallmänheti att om
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utnyttjande i lagens mening. inteMenett sådant "utnyttjande"ettens
behöver ske, forskarna står fria publicering skallavgöra skeatt om
och kan alltså besluta resultaten inte offentliggörs med följd ingetatt att
utnyttjande överhuvudtaget kommer till stånd.

Forskarnas lagfästa besluta offentliggörandeträtt sinaatt om av
resultat strider för högskolan förfogarätt resultaten.mot att överen

Högskolan såsom arbetsgivare följaktligen så till vida unikär som
den inte kan bestämma hur resultaten forskningsverksamhetenöver av
skall utnyttjas.

Utnyttjandet de högskoleanställdas uppfinningar faller inte iav
normalfallet inom högskolans verksamhetsområde.

Denna uppfattning rubbas inte den rättspraxis rörande lagensav
tillämpningsområde återfinns i verksamheten hos SNAU. Dennasom
praxis innebär bl.a. tillämpligLAU inte blott uppfinningensäratt om
utnyttjande faller inom område där arbetsgivaren bedriverett
produktionsverksamhet fall naturligt inte relevant förett ärsom nog
högskolornas del också den faller inom område därutan ettom
arbetsgivaren bedriver forskning.

Högskoleforskningen bedrivs inte inom bestämt arbetsgivarenett av
anvisat område och forskarna väljer själva forskningsproblem, vilka kan
variera starkt tiden. går då inteDet hävda högskolornaöver att att
bedriver forskning och utnyttjandet resultaten redan denpåatt av
grunden faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Med detta

förstås nämligen i detta sammanhang visst omrâde, inomettsenare
vilket arbetsgivaren bedriver produktion eller forskning icke
forskningsverksamhet sådan. ståndpunkt,Denna innebär attsom som
uppfinningars utnyttjande i lagens bemärkelse inte ingår i högskolornas
uppgifter de fastställts statsmakterna och därför utnyttjandetattsom av

de högskoleanställdas uppfinningar typiskt faller utanförsettav
högskolornas verksamhetsområde, finner för övrigt stöd i lagtextens
ordalydelse. Den grund anförts för lärarundantagets existens ochsom

skälet till högskolorna behandlasär annorlundaatt änsom
forskningsinstitut forskningens frihet stödjer också denna ståndpunkt.

förarbetena till lagenI saknas däremot uttalanden dennasom
tillämpning högskoleområdet. undantagsbestämmelsensP.g.a. existens
saknas naturligt också rättspraxis från högskoleområdet.nog

omständighetEn den i lagen tänkta situationenär att attannan
uppfinningen innefattar "lösningen i tjänsten förelagd, närmareav en
angiven uppgift" inte kan föreligga på högskoleområdet. följerDet av
forskarnas fritt välja och formulera sina forskningsproblem.rätt att
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Ett förhållande verkar iannat riktning är attsom samma en
arbetsgivare kan förvärva all till uppfinning enligträtt 3 § 1 endaststen

forsknings- eller uppfinnarverksamhet den anställdesutgörom
"huvudsakliga arbetsuppgift". åtskilligaI fall har de högskoleanställda
undervisningsåligganden och administrativa uppgifter dominerar påsom
forskningsuppgiftemas bekostnad. 3 § blir dål inte tillämplig ochst
arbetsgivaren får åtnöjas med utövningsrätt enligt 3 § 2 st.en

Mer svårbedömbar verkan det utnyttjande, liggerär inomattav som
högskolans verksamhetsområde, framstår obetydligt i förhållandesom
till möjligt utnyttjande håll. Det rimma illa medannat synes
intentionerna bakom kategoriuppdelningen i sådant fall tillerkännaatt ett
arbetsgivaren all till uppfinningen. bättrerätt Det motsvarar
bestämmelsens konstruktion högskolan utövningsrätt enligt 3att ge en
§ 2 st.

inte alldelesDet enkelt besvara frågan vilken betydelseär det kanatt
ha för högskoleområdet lagen inte skall tillämpas, det "måatt om anses
framgå anställningsförhållandet eller eljest föreliggandeav av
omständigheter Enligt 2 § 2 det inte blott uttryckligaärst.
överenskommelser lagen spel också omständighetersätter utansom ur

det nämnda slaget. liggerDet till hands betrakta såväl denära attav
lagfästa begränsningarna högskolans verksamhet till forskningav som
den likaså lagfästa självständigheten för forskarna gentemot
arbetsgivaren sådana omständigheter leder till andra reglerattsom som

lagens dispositiva bestämmelser skall gälla mellanän Detparterna.
ligger emellertid i sakens det här måste bli bedömning frånnatur att en
fall till fall, varför generella uttalanden knappast kan göras.

Dock finns det fog för de nämnda för högskoleområdetatt anta att
karakteristiska omständigheterna i åtskilliga fall talar för arbets-att
givaren inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet
tillerkänns utövningsrätt till de anställdas uppfinningar.en

innebär i realiteten högskolan förvärvarDet att rätt utövaatten
uppfinningen inom högskolans forskning och undervisning inte rättmen

ekonomiskt exploatera uppfinningen. sådan regel skulleEnatt stämma
med vad kan gälla i normalfallet för övrigaöverens antassom

immaterialrättigheter, arbetstagaren gjort sin prestation uppdragnär utan
från arbetsgivaren.

analogi från övriga immaterialrättsområden,En för vilka just
anställningsförhållandet och "samtliga föreliggande omständigheter" får
fälla utslag, ligger till hands för högskoleområdets del med hänsynnära
till de ovannämnda karakteristiska förhållandena på högskolornas
område.

kan inte grund undantagetLärare åberopa de tvingandeav
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Eventuell oskälighetskälig ersättning.exempelvisreglerna i LAU om
för kan dockistället kan aktualiseras lärareavtalsvillkori de prövassom

generalklausulen i avtalslagen.36 §med stöd av
lösning på hurinte anvisar någonmärka LAUDet är att att

mellantillkommit i samverkanförvärvasskalluppfinningar som
personal fallerlärarundantaget ochomfattaspersonal somavsom
samäganderättslagentillämpninganalogundantag. Enutanför avsamma

också förhållatillfredsställande resultat. lärDethellerinte ettgesynes
alltidtill arbetsgivaren inteinforinationsplikthardesig så att som

harheller beivras. Härigenomdetta knappastdenna ochiakttar att
omfattning vad framgårvidarepraktiken fåttiundantaget än avsomen

iordalydelsen LAU.

motiveringLärarundantagets6.4.2

ochuniversitets-i vadlagtill årsförarbetena 1949I tog avserman,
betänkande i Enavgivettidigaremil., fasta på ämnet.högskolelärare ett

vidgällde läraresärregel detförframlades närrad argument en
högskolornauniversiteten ochGrundenuniversitet.högskolor och attvar

förändratssedan dess inteharArgumentationensärställning.intog en
forskarnassyftat tillfrämstharmycket. Mansärskilt garanteraatt

rättigheter.ochställning
akademiskavarit denharlärarundantagetförhuvudargumentEtt

skulle hämmasforskningenvetenskapligafria attfriheten. Den av
forskare frittrespektivevisshetbedrivas underfickinteforskningen att

arbetsresultatet.fick disponera över
ansågslönepolitiskt Detförelåg attVidare argument.ett

skulletill högskolornaarbetskraftkvalificerad äventyrasrekryteringen av
ovisstfår dockfanns. Detlärarundantaget sägasinte omvaraom

rekryteringshänseende.effekt isådanhaftlärarundantaget gynnsamen
administrativa vidare intevid lärosätena ansågsorganisationenDen

uppfinningar. Någotanställdasutnyttja deochtillvaratalämpad att
föreligga,ansågs inteuppfinningardessa trotsförbehov övertaattstaten

statligamedoch finansieraslanddel i vårtövervägandetill görsdeatt
medel och resurser.

högskolanbakgrundocksåfårLärarundantaget attmot somavses
exploateringsig påinlåtavarit tillåteninte harorganisation att av

materiellaregelrätt produktioninledasiguppfinningar att avgenomvare
tillverkningslicenser Denupplåtasälja etc.ting eller patent,attgenom
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sistnämnda kommersiell verksamhet har fallit utanförtypen av ramen
verksamhet denna beskrivenför högskolans i högskolelagen. Vidärsom

sådana ställningstaganden kanomprövning naturligtvisav enen
organisation skapas.

observandum exakt hur forskningsfriheten skulleviktigtDet är attett
uteblivet lärarundantag aldrig har i denbeskäras penetreratsettav
lett fram till gällande rättsordning eller i deutveckling som ens

ändringsförslag berörs nedan.som
för lärarundantaget har alltså varit rättspolitiskHuvudargumentet av

huvudargument har professor Niklaskaraktär. BruunDetta av
högskola, sammanfattats enligt följandeBeställningsforskning i 1985

punkter:tre
vid högskolan har i första hand tillforskning, bedrivsDen som-

och föra vetenskapen framåt.främja allmänna intressenändamål att
sådan praktiskt ellertill högskolansyftar inteDen att som

forskningsresultaten;kunna utnyttjaekonomiskt skall
universitet och högskolor tordeorganisationen vidadministrativaDen-

för tillvarata och utnyttjamindre lämpadallmänheti attvara
uppfinningar;

vill lösa och forskningensjälv de problem hanuppställerforskareEn-
initiativ. tordehelt beroende hansöverhuvudtaget Detär varaav

bestämmelse, enligt vilkenförståelse förfinnasvårt att en
förfoganderätten tilluteslutandeberövas denuppfinnaren en

resulterar fria forskningenforskning Dendennauppfinning, som
fårhan inte frittforskarenmenligt påverkaskunde vet,att attav

vidare ödearbete, dettasresultatet sittbestämma utan attöver av
beslut.statliga myndighetersberoendeskulle bli av

gick väsentligt längrelag förutsågs lagtill årsförarbetena 1949I somen
slutliga lagtexten och sedanvad denintressearbetsgivarensi än

restriktivfått påtagligtharkommit Lagenrättspraxis göra.att en
harenligt SNAUarbetsgivarens 3 § l Igällertolkning vad rätt st.t.ex.

praxis.tolkning präglatrestriktivadenna

Ändringsförslag6.4.3

föremåluppfinningar har varittill arbetstagaresårs lag1949 rättenom
dispositiva delarnaflera ändringsförslag.kritik och Deför mycken av

kompletterats medfrångåtts ellerhar ilagen stort sett av
i kollektivavtalenhuvudprincipemakollektivavtalsregleringen. Några av

till ändringsförslagen.exempeltjänathar i sin tur som
Edlingska lagförslagetmärks främst det s.k.ändringsförslagenBland
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SOU 1964:49, års departementsförslag1975 och betänkandet av
utredningen rörande till arbetstagares uppfinningar SOUrätten

Edlingska lagförslaget1980:42. avsåg ändra på förhållandetatt
beträffande lärarna utöka kretsen tillatt ävenattgenom avse annan
vetenskaplig personal inom undervisningsväsendet. Några
remissinstanser framhöll kretsen borde utökas ytterligare föratt att
undvika gränsdragningsproblem.

UKÄ-apport föreslogs ändringar beträffandeI 1979:9 läroanstaltemas
uppdragsverksamhet. föreslogs såväl lärareHär "övrigatt som
vetenskaplig personal" inklusive forskningsingenjörer, laboratorie-
ingenjörer och övrig teknisk personal undervisningsplikt skulleutan
omfattas undantaget. Eftersom läroanstaltnågon aldrig gjort anspråkav

uppfinningnågon gjorts sådan personal kunde inte hellersom av
behov föreligga tillerkänna läroanstaltemanågot någon disposi-att

tionsrätt till sådana uppfinningar. påpekades ocksåDet det äratt
tillämpa lag på uppfinnare vilkenomöjligt 1949 års i ingåratt en grupp

någon eller några lärare.
forskarutbildningsutredningenolägenhet påpekadesSamma FUNav

högskoleutbildning föreslog utvidgaSOU 1977:63 Fortsatt attsom
undantagsbestämmelserna för lärarna till omfatta samtliga anställdaatt

de studerande. Flertaletvid läroanstaltema remissinstanseräven
proposition förelades riksdagen.tillstyrkte förslaget någon intemen

avvaktade betänkandet arbetstagares uppfinningar.Skälet att man omvar
betänkande ansågs motivet för undantagsbestämmelsernadettaI

faktorfortfarande ha sin giltighet. frihet betydelsefullLärarnas var en
hadevid rekryteringen och undervisninsväsendet aldrig såvitt känt

uppfmningama eller kapacitet utnyttja dem.anmält behovnågot attav
utredningsbetänkandet ville utvidga lärar-Också SOU 1980:42

Utredningen undantog till följd det sagda frånundantaget. av nyss
tilllämpningsområde alla kategorier anställda vid delagförslagets

offentliga läroanstaltema 2
klar vilken uppfattningBilden alltså ganska har varitär av som

kommitténivå i Sverige. den nordiska rättspolitiskarådande på I
dock bilden varit varierad.debatten har något mer
policy och relationen mellan universitet och näringsliv ochBehov av

roll behandlas i University Industryforskarens RUT-93även
arbetsrapportRelationships ISBN:91-38-20072-4, 6 iärsom nr

universitets- och högskolereform diruppföljningen 1993 årsav
U1994:01.1993:143;

Managinghar författats Director StuartArbetsrapporten Deputyav
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Bosworth vid Salford University, Manchester. Bosworth konstaterar i sin
rättsreglemaöversyn irapport att Sverige på området bören av göras,

något inte i och för sig behöver innebära till resultaträttensom att
förändras. Dock måste universitet och högskolor ha möjlighet att agera
så nyttiggörandet forskningsresultatatt kan förbättras. Bosworthav anser
därför det krävs statsmakterna utarbetaratt riktlinjer,att hursom anger

universitetspolicy bör utformas. Bosworth angåendeen nämner
utvecklandet policy för hantering intellektuella rättigheter detav attav

viktigt upphovsmannens/uppñnnarensär att rättigheter skyddas. Detta
innebär bl.a. rättmätig ekonomisk kompensation vid exploatering,en

bibehålla integritetenrätten inom forskningsområdetatt och få
rättigheten säkerställd bli erkänd och ha inflytandesamt att ett
utvecklingen rättigheten. Bosworth betonar överväganden börtreav som

vad gäller nyttiggörandegöras forskningsresultat, nämligenav
l behovet likabehandling inom institution forskare och övrigaav en av

anställda
2 behovet garantier för utbildning- och forskningsprogramatt inomav

universitetet inte åsidosätts individuell hanteringgenom av
intellektuella rättigheter och

3 investeringen både i universitetets anläggningaratt och utveckling av
anställda och studenter, tillsammans med nyttjandet intellektuellaav
rättigheter, inte används för individuellt eller kollektivt vinstsyfte

det sker riktig utvärdering det ekonomiskautan att bidraget tillen av
institutionen, anställda och studenter.

PRV anmodades Näringsdepartementet den 17 juni 1994 iattav ett
tankepapper till Näringsdepartementet hur verket olikapå sättange
skulle kunna öka sitt för näringspolitiska ändamål.engagemang
Promemorian ingavs den 15 september 1994 Dnr 342/94101 och
omfattade i särskilt bilagd promemoria synpunkter påen
lärarundantaget, varvid gjordePRV bedömningen lärarundantagetatt
borde och regeringen borde initiativöver tillatt utredningta attses en
kom till stånd. I promemorian anfördes bl.a. följande:

Det förvånar något så litet uppmärksamheten i klartextatt ägnatsav
betydelsen bl.a. lärarundantaget. Genom bolagiseringav av
forskarverksamheten och eventuell övrig privatisering verksamhet vidav
universitet och högskolor minskar givetvis betydelsen av
lärarundantaget. Genom de nybildade olika organisationemas framtida
insatser kommer forskarnas insikter i immaterialrättens betydelse snabbt

öka. kommerDet medföra bl.a.att patenteringenatt kan kommaatt att
på frivillig utnyttjas lärarundantagetväg består.ävenmer om

så längeMen lärarundantaget består kommer åtskilliga tekniska
forskningsresultat förbli outnyttjade för svensk industri.att



1996:70SOUlagårs96 1949

samverkansformer mellanfrivilligaintedärförbör övervägasDet om
påden satsningbli resultatetkannäringsliv vilkaochforskning av

medkompletterasockså börgjortshittillsstiftelser somm.m.
förslag:följandegenomförandet av

patenterbaraförlärarundantagetdeländring attåsyftasFörst aven
fångasinnovationerochuppfinningargångbarakommersielltoch upp

säkraförtillämpningimmaterialrättsskyddets attfrämjaför attsamt
Ändringen tydligtdenutformas såbör attoch inkomster.investeringar

konfliktikommeroch inteforskningsresultattekniskatillbegränsas
fråninsatserskyddadeupphovsrättsligtinvolverarellermed t.ex.

sida.forskarnas
uppfinningararbetstagarestill upptarlagen4 § rätten en1:1. om

kanlagrumarbetsgivaren. Dettatillinformationspliktregel om
sininformeradelsför lärareregeltvingande attmedkompletteras en

ifrågakomma,kanvilkaförforskningsresultat patenträttarbetsgivare om
medsamrådiarbetsgivarenmedförhandlingarideltadels att

eventuellauppfinningensteknikbrostiftelserna/licensförmedlingen om
meddelsutnyttjande väntaoch attimmaterialrättsskydd samt

klaratspatenteringtills fråganforskningsresultatenpublicering avomav
ochtekniska idéeruppfångandetkanHärigenomförhandlingarna.i av

äganderättenbehållaskullelärarenUppfinnarenunderlättas.skydddess
förslagdefrånavståkunna antafriheten att somdärigenomoch att

resulterakommakanförhandlingarna att
klarmåsteutformningrapporteringsregelns tamedsamband manI

tillämpnings-lagensavgränsningdentillställninguttryckligoch av
uppfinningar,till arbetstagareslagen§ rättenenligt 3 somområde om

inomfallamåsteuppfinningenaktuelladennämligenomtalats attovan,
måsteTillämpningssvårigheterverksamhetsområde.arbetsgivarens

beträffandehärmedvadklargörundvikas att menassommangenom
utveckling.ochforskninginomverksamhetlärarnasochuniversitetens

i sinarbetsgivarenkundelag turi §tillägg 51:2. Genom samma
sådanagenomföraomedelbartdröjsmålskyldigheten utanåläggas att

syfteallt iföranleda,kandessautredningaroch deförhandlingar som
publiceringenmöjliggöraochsökakunna patent avsnarastatt

skulleArbetsgivarenvetenskapligidirektforskningsinsatsen press m.m.
undersökning,ochrådgivningförkostnadernaförstååläggasockså att

förhandlingarna.medsambandinyhetsgranskning,t ex
vissregel procentfinansielldärför attkanVidare enomen

uppfinningutnyttjandetfråninkomsterna somroyalty av en
vilkenochuniversitetsmedelmedochuniversitetinomtillkommit



SOU 1996:70 1949 års lag 97

uppfinnaren/läraren åberopande sin lagliga väljer behålla ochrätt att
utnyttja för sig själv skall tillfalla universitet/institutionen/teknik-
brostiftelsen försvarbar och möjlig införa, så längeattanses vara

väl avvägd och minskar eller helt bortfallergörsprocentsatsen om
universitet/institutionen/teknikbrostiftelsen beviljas enkel licens att ut-
nyttja uppfinningen.

fmansieringsregel syftarDenna också till underlätta sådanatt
nyhetsgranskning vid dePRV tekniska landvinningama, vilken börav

led i det förhandlings- och undersökningsarbete skulleettvara som
igångsättas då ovanstående förslag till reglering i och4 5 LAU
verkställs.

också helt klart den4. Det s.k. licensförmedlingen inomär att
stiftelsema m.fl. arbetsenheter omfattamåste totalt immaterialrättsligtett
tänkande och inte vid enbart patentskydd. Såväl designskyddstanna som
varumärkesskydd måste behandlas och behärskas.

Hanteringen immateriellaUr resultat och rättigheter inomav
högskolan Utredningsrapport M. Andersson och Ahlström påav,

Stiftelsen föruppdrag från strategisk forskning, Stockholm, 1996,
hämtas följande:

Utvecklingen torde ha lett fram till behov nuvarandeett attnu av
regelsystem kompletteras för stärka både forskarens ställning ochatt
universitetens och högskolornas möjligheter del forskningensatt ta av
eventuella avkastning. i HögskoleförordningenAtt fastslå1993:100 att
universitet och högskolor har nyttiggöra forskningsresultatett attansvar
och detta bör ske, tillvaratahur samhällets intresse iär sättett att
frågan.

Vad möjligen inte lika självklart ändå bör påpekasär är attsom men
forskarens ekonomiska rättighet följer forskningsresultatettsom av
framtaget för universitetsanställninginom också kan ettramen en vara

incitament för forskarenså väsentligt det bör bibehållas. Genomatt att
utnyttja det råder avtalsfrihet områdetpå det fullt möjligt föräratt
universiteten och högskolorna och deras forskare göraatt
överenskommelser, tillgodoser allas önskemål. Detta kan ske på såsom

utländska förebilderefter fastställa policy för hanterandetsätt att en av
forskningsresultat mellan universitet och högskola och dess anställda.
Arbete med framtagande policies har sedan tid bedrivits vidav en
Uppsala och Göteborgs universitet.

Målsättningen skall forskaren avlastas ekonomiska åtagandenattvara
forskaren inte heller belastas med tidskrävandesamt att stora

arbetsinsatser med kommersialisering. Motprestationen skall attvara
forskaren från del det ekonomiska utfalletavstår behåller såav men
mycket incitamentet ändå kan öka det inte förenat medsägas enär äratt
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arbetsmässiga insatser.ekonomiska ellerstora
hävdar de bägge rapportförfattamabakgrund dettaMot attav

kringskuma frihet inte får hinderganskaforskarens utgöra ettnumera
effektivare tillvaratagandeskall leda tillförändringar,för ett avsom

frihethärvid forskarensSyftet börforskningsresultat. värnaattvara om
universitetens ochsåväl forskarensökarsamtidigt somsom man

utförda arbetet.få ekonomisk detmöjligheterhögskolornas att reveny av
nuvarande lagstiftning behållssåkan ske på attDetta sätt att men

utarbetasregelsystem policytillämparoch högskoloruniversitet ett som
det härBerörd personal skall ipersonal.berördi samråd med

omfattas det s.k.den kategoriuppfattassammanhanget som avsom
sådant den omfattasutformas påPolicyn börlärarundantaget. sätt attett

alla.av
väl förankrad policyväl genomtänkt ochtillskapandetGenom av en

förincitament ocksåskapasskall hanterasforskningsresultathurför ett
detta incitamentTillskapandethögskolor.ochuniversitetberörda av
för forskarenunderlättardet ocksåsådantskall ske på attsätt attett

således ökaroch därigenomforskningsresultatsittkommersialisera
incitament.dennes

högskolansochuniversitetenspåkonstaterarFörfattarna att synen
ochtill näringslivettekniköverföringvidmedverkagäller attvadroll att

förändrats frånväsentligtresultatforskarnasexploateringtillbidra av
högskolanverksamhetvarithasida. Frånstatsmakternas att somen

önskvärda iuttrycks detsig åt,skulleinte attöverhuvudtaget ägna nu
sig i frågan.högskolan engagerar

anförs det1993:84Innovationsutredningen SOUs.k. attdenI
uppkomnauppfinningar,själv sinaforskarendärsvenska ägersystemet

forskareproblematiskt eftersom några ärkanforskningen, varaur
intevidare, medan mångasin idéförakapablaochintresserade attav

läggerUtredningenoch exploatera.kan gåden att patenteraattvet om
och hurskall stimulerasuppfinnarenhurförslagantalfram ett om

royaltyinkomstförstärkasskall ärattuppfinnarens t.ex.rätt genom
patenteringsfonder Detochtvå åren upprättasförstaskattefri de att m.m.

forskarna självaförhållandetdet just ägerifrågasättasdock är attkan om
forskare inteflestaproblematiska.det Deuppfinningarsina är sersom

iinnovationeneftersomarbetets gångunderinnovationsmöjlighetema
forskningsinriktningen.egentligautanför denliggerregel
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6.5 Universitetslärares till sinarätt upp-
finningar i vissa andra länder.

Internationell utblick

För tjugotal år sedan intressetett i Europa för frågan hurvar
forskningens resultat vid universitet och högskolor skulle kunna
exploateras begränsat. harI USA däremot funnits sedan lång tid tillbaka

tradition vad gäller relationen mellan forskningsenheter och industri.en
Under de åren har dock frågan samverkansenaste mellan industriom

och näringsliv och tekniköverföring erhållit ökad betydelse i Europa.
Det europeiska rättsläget vad gäller lärarundantaget torde numera

kunna indelas i olikatre system:
Forskarna har äganderätten;
Universitetsuppflnningama universiteten;ägs av
Splittrade och oreglerade förhållanden.

Två förhållanden påverkar lösningen problematiken kring tillrättenav
arbetstagaruppfinningar också i andra länder på detsätt görsamma som
hos nämligen universitetens förvaltningsstatus statlig eller privatoss,
och de styrningseffekter den offentligrättsliga lagstiftningen, vilkensom
reglerar universitetsförvaltningen, direkt eller indirekt har på
universitetens möjligheter utnyttja forskningsresultat.att

6.5.1 Danmark, Finland och Norge

Danmark, Finland och harNorge i lagregleringstort sett samma av
lärarnas rättigheter Sverige i sina lagar arbetstagamppfinningarsom om
Lag den 18 1986 131 lag1 § 3 den 29 dec 1967 656st, 2mars

lag den april17 1970 21 1 § 2 st.st, I Danmark och Norgeresp.
omfattar bestämmelserna inte blott lärare också vetenskapligutan
personal, i Finland forskare.

danskaDen lov arbejdstageres opñndelser opfinderlovenom
ändrades februariden 26 1992 130 och går tillbaka på lag frånen

opfinderloven1955; resultat Betaenkningär Arbejdstageresett av om
Opfmdelser från och1951 det nordiska samarbetet under 1960-talet för

revidera den nordiskaatt Förslag beträffandepatenträtten.av
opfinderloven presenterades i Betaenkning 366/1964.

Danmark har undantagsbestämmelsenI beträffande vetenskaplig
personal kommenterats bl.a. professor Mogens Koktvedgaard. Hanav
har i från 1977, ingår i frånett 1987 frånrapportresponsum som en
Forskningspolitisk Råd, anfört särregeln införts i dansk föratt rätt att
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förelåg någondansk sidafrånintedetenighetnordiskskapa attmen
forskarnadansk sidafrånfannregel.sådan Man attönskanstark om en
eftersomuppfinningartill sinabehållaskulleregelnden rättenäven utan

uppfinningarutnyttjandehadeinteuddannelseinstitutionerhøj somavere
friadenprincipenleddeverksamhetsområde. Dessutomsitt om

stillet,arbetsgivarenrekvisitethellertill inteforskningen att en avom
också iKoktvedgaard hartillämpas.kundeangiven opgavenaermere

viautbildningsinstitutionemarekommenderat attnyssnämnda responsum
avtalsmässigainförorganisationernaförhandlingsberättigadede

därinstitutionerdepåpersonalenvetenskapligadenförlösningar
tyngdsådanharforskningspatentering attproblemställningen om

förkostnadernaöverstigerstandardregleretableramedfördelarna att
vissgenomförtforskningsråd hardanska endetta. Den statens numera

standardklausul förtillämpningmedproblematikenreglering enavav
beviljandetmedsambandimmaterialrättsskydd iutnyttjaochsäkraatt

forskningsanslag.av
betonatkommittéerradDanmarkiharårendeUnder senaste en

patenteringsaktivitetoffentligaförstärkanödvändigheten organsattav
Forskningenstil"Rapportlärosätena:de högrevidsärskiltdåoch

erhvervsmaessigvedrørendeUdvalgetafafgivetFaellesudvalg",
"Holmbladudvalget"forskningsresultateroffentligeafudnyttelse

"SamarbejdeForskningensfor rapporterPlanlaegningsrådet om1971,
1988offentlige"deterhvervslivetmellemudviklingforskning og

samarbejds-for"Ordninger1987,patenter"tilforskning"Fraog
institutioner"offentligevirksomhederprivatemellemprojekter og

tilloch1987,Budgetdepartementetunderarbejdsgruppeafafgivet en
afnyttiggørelse"ErhvervsmaessigForskerpatentudvalgets rapportsist

1994.forskningsresultater"offentlige
arbetstagaruppfinningarbeträffanderättsordningen ansesdanskaDen

förintresseaktivtnågotharinteutbildningsväsendetmedföra att
innebärdet attmed attsägsfördel systemetEnpatentering. vara

detochhandiligger attpatenteringsfrågornaochpublicerings- samma
hosäganderättenmedordningbibehållenkonfliktrisken. Enminskar

forskareenskildamedavtaldockerfordrar omarbetstagaren/uppfinnaren
forskningsprojekt.utnyttjaskallhur gemensammaman

Forskerpatentudvalgetintesistnämnda tarrapportendenI ovan
uppfinningararbetstagaresi lagenändringareventuellatillställning om

kommitténsemellertiddessa. Dettill äräganderättenbeträffande
föravgörandeplacering inte äräganderättensfråganuppfattning, att om

tillteknologiöverföringenmedverka ivill gagnochkanforskarnaom
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för förvärvslivet. viktigaDet skapa instrument direktär att ett som mer
tidigare de statliga forskningsinsatsemaän effekt förvärvslivetpåger

och bidrar till struktur främjar intäktsskapande samarbete ietten som
forskningsmiljöema. Upprättandet lag licensför-av en om en
medlingsfond framlades därför. Forskamas medverkan skulle vara
frivillig. enskilda institutionernaDe skulle inte licenserna förta emot
uppfinningama detta skulle centralt för landet undergörasutan
medverkan teknisk expertis. Intäkterna skulle delas mellan fonden,av
medverkande utbildningsinstitutioner och forskarna själva. Medio 1995

förslagen inte genomförda. Universitetsinstitutionema harännuvar
emellertid Undervisningsministeriets anvisningar till finanslagengenom
erhållit möjlighet stå för utgifter i förbindelse med patentering underatt
förutsättning medarbetaren överlåter patenträttighetema tillatt
institutionen. Eftersom erfarenheten visar forskarna önskar stöd frånatt
sina institutioner med sådana projekt dessa bestämmelser innehållaanses

väsentlig reglering problemet med det immaterialrättsligaen av
rättsinnehavet beträffande universitetsuppfinningama.

Finlands lag FFS 1967:656 bygger helt på det svenska s.k.nästan
Edlingska lagförslaget namnet efter den särskilt tillkallade
utredningsmannen, vilket framlades i betänkandet1964 tillRätten
arbetstagares uppfinningar SOU 1964:49. förarbetena anförs heltI kort

lärarundantaget följande:om
principen, lagen skulle allaFrån arbetstagare derasatt oavsettavse

dock undantag gjorts.ställning, har Sålunda har den personal,ett par
utför vetenskapligt arbete vid universitet, ochhögskolor därmedsom

jämförliga undervisningsinrättningar, lämnats utanför lagens
Vetenskapens frihet förutsätter,tillämpningsområde. deatt personer, som

i högskolorna främja utvecklingen inom de olika vetenskapsgrenama,
fritt de uppfinningar,kunna utnyttja de härvid göra.som

arbetsgivarensBestämmelserna i § verksamhetsområde därtill4 äroom
tillämpa uppfinningsvåra på universitetsprofessor.att t.ex.en av en

har lärarundantaget kritiserats professorI Birger StuevoldNorge av
berättigande:ifrågasätter dess begrunnelsen for å stilleLassen som

forskeme i szerstilling her å svikte fullstendig; det dreiersynesen seg
fri forskning,nemlig ikke til til fri kommersiellretten rettenom men om

utnyttelse forskningsresultater. framhåller undantaget har litenHan attav
betydelse. pekarpraktisk också på svårigheterna medHan avgränsaatt

vilka egentligen lärare och vetenskaplig personal,ärsom som
undantaget skulle gälla, särskilt då det faktum detdetär ett att mesta av
forskningsarbete kan resultera i utförs ipatentsom numera
projektsamverkan. Varken patentlagen eller lagen arbetstagarupp-om
finningar eller samäganderättslagen hur patenteringger svar av
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i konfliktsituationarbetsresultat skall hanteras Laareresådana ogen
skal ikke i denneved universitet høgskolevitenskapelig personale og

Festskrift Kristen Andersen, Osloi tilarbeidstakere,egenskap anses som
1977

Tyskland6.5.2

konstitutionenakademiska friheten iför denTyskland grundenI anges
i Västtyskland sedangäller för universitetregelverkdetoch iäven som
välja forskning ochbl.a. kanlärare/forskareInnebörden1976. är att

vad gällerGränsdragningensina resultat.fritt publiceraochmetoder att
för skillnadenfrämst betydelseTyskland harfriheten iakademiskaden

arbetaruniversitet och deanställda vidde forskaremellan är somsom
gäller.akademiska friheten inteforskningsinstitut där denvid

i lag frånuppfinningar 25till arbetstagaresTyskland reglerasI rätten
uppbyggd påArbEG.Arbeitnehmererfindungen Lagen är ettjuli 1957,

regleringen i 1949svenskadenpåminnersina huvuddragisätt omsom
professorer, docenterstadgas1ArbEG § 42, 1lag.års I attst,mom,

deuppfinningar, ochsinasjälvaassistentervetenskapligaoch äger
universitetsanställda,andraskillnad fråntillheller,omfattas av

42, 1till arbetsgivaren, §uppfinningenanmälaskyldigheten att mom,
uppfinningarassistentersvetenskapligaochdocentersProfessorers,st
uppfinningenöverlåtaavtalkan träffafria och debetraktas attomsom

ArbEG.oskäliga villkor, § 23skedockfårarbetsgivaren.till Detta
institutionentillförtsharstadgas§ 42, 2I extraatt avresurserommom,
till kompensa-arbetsgivaren/universitetet haskallså rättarbetsgivaren,

resultat exploateras.beloppettillskjutnation det omav
för forskaregäller inte1 1i ArbEG § 42,Lärarundantaget st,mom,

det statligaforskningsinstitut utanförfriståendearbetar isom
dvsuppfinningar,arbetstagarenstillgällerhögskoleområdet. Här rätten

definierasför vadmed undantagdockhuvudregel,ArbEG:s somsom
utvecklatsinte haruppfinningensåledesuppfinningar", ett"fria att som

anställningen.led i
rättigheterintellektuellaför regleringenförutsättningarnalegalaDe av

medel,statligaavseendeforskningsinstitutochuniversitet externavid
Nebenbes-Besondere"Allgemeine undistatsbudgeten,utöver anges

Forschung undBundesministers fürdesZuwendungenfürtimmungen
Ausgabenbasis", ANBest-P-aufProjektförderungTechnologie zur

tillsemåsteinnebärjanuari 1982. attfrån Detta1 mottagarenBMFT, att
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erforderliga avtal tecknas med de anställda i projektet, omfattassom av
lärarundantaget, för säkerställa rättigheterna.att De intellektuella resultat

framkommer tillhör och oåterkalleliga,staten är royalty-fria,som
exklusiva och överförbara. I regelverket även att mottagarenanges av
medel skall publicera sina resultat till alla professionellt intresserade
forskare i Tyskland nio månader efter projektets avslutande och i
BMFTs serie närhelst möjligt.är

I Tyskland har universitet och forskningsinstitut, dock alla, börjat
utveckla policys för hur ochatt licensieringsfrågorpatent- skall hanteras.

Den befintliga lagstiftningen och regelverket avseende medel utöver
anslagen, grund för universitetens ställningstagandenger en egna
avseende utforrnandet policy.av

I Tyskland kan dock delas medrätten universitetet beroende på i
vilken grad universitetets utnyttjats för respektive uppfinning.resurser
Inskränkningsmöjligheten lär dock sällan tillämpas.

6.5.3 Storbritannien

Vad gäller forskares/lärares till sin intellektuellarätt produktion går det
inte i det engelska finnaatt helträttssystemet klara regler. denI
engelska Patents Act 1977 angående till arbetstagaresrätten
uppfinningar så huvudregeln under sektionär 39 1 a arbetsgivarenatt
blir uppfinningen utfördesägare del de arbetsuppgifterom som en av

normalt ingår i anställningen och omständigheternaattsom var....... ..sådana uppfinning rimligtvis skulle kunnaatt förväntasen ettvara
resultat den anställdes uppfyllande sina förpliktelser.av av

Regeln gäller alla uppfinningar, inte endast de kan fåsom
patentskydd. anställdaFör i allmänhet kan detta lagrum tillämpas i
enlighet med prejudikat ligger till grund förett lagrummet,som men
vad gäller forskare/lärare innehåller det väsentlig skillnad. Fören en
forskare/lärare anställd utföra forskningär och undervisningatt isom
allmänhet, och för visst avtalat syfte, det förett närvarandeär oklart

denna regel skulle kunna tillämpas. harDet framförts de flestaom att
universitet skulle sina anställdasäga resultat, bl Committee ofa av
Vice-Chancellors and Principals, dock med tillägget detta särskiltatt
skulle gälla de anställda har tilldelatsnär särskilda arbetsuppgifter med
hänvisning till forskningsprogram. Här har det efterlystsett klargörande
regler för universitetsanställda avseende hur intellektuella rättigheter
överhuvudtaget skall hanteras och vad skall innefattatsom anses vara
i anställningsförhållandet. Dessa regler skulle då kunna ingå i ett
regelverk för universitetsanställda. enlighetI med Patents Act 1977,
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tilluppfinning,gjortanställda,alla rätthar40-43,section ensom
förlegal möjlighetsåledesfinnskompensation. Härekonomisk en

intäkter.eventuelladelfåforskare/lärare att av
sektion ll 2,1988,and ActDesigns PatentsCopyright, angerav

konstnärligamusikaliska ellerdramatiska,litterära,tillupphovsrättenatt
arbetsgivaren.tillhöranställningen,led itillkommitarbeten, ettsomsom

iuttalandedockfinnslärare/forskare ettför ettupphovsrättengällerVad
vari LordDonald EvansJordan McStephensonrättsfallengelskt v

rimligtochriktigtbådeframstår attdetframhållerEvershed att som
hållit dem,läraredentillkommerföreläsningartillupphovsrätten som

haruniversitetEngelskaanställd.hanvilketviduniversitetdetinte var
Engelskaverk.lärares/forskarestill sinaupphovsrätthävdathellerinte

haftfrån år 1774BechettDonaldsonprejudikatetsedanharuniversitet v
1775.Copyright Actiskrevsvilketböcker,trycka även avrätt att

böcker,tryckaprivilegium ettbetrakta attdock ettDetta attär som
anställdadefrånövergåskulleupphovsrättenföruttryck att

universiteten.tilllärama/forskarna
hanteringförpolicysutarbetatharuniversitetengelskaFlertalet av

utformningolikaharpolicysDessarättigheterna.intellektuellade
innehållerförhållandenlokalastorlek,inriktning,påberoende menm.m.,

tillharuniversitetetinnebär rättriktlinjerde attdeltill stor somnumera
anställdedentillkompensationekonomiskuppfinningar mot

utomståendeavtal medföreliggerdet intesåvida ettforskaren/ läraren, en
gällerVadresultaten.tilltillförsäkras rättenfinansierande part som

dockproblem attpolicyn. Ett äridennaregleraspublicering även
medanställningskontrakttillrelationutformad ialltid ettpolicyn inte är

fackligadenmedförhandladhellerinteochanställdeden
medförenligknappastpolicyuniversitets ärMångaorganisationen.

oklar.dennainnebörden ärdocksvårighet är attEngällande avrätt.
avseendeföreliggerförhållandenoklaradebakgrundMot somav

uppfattninghasvårtdetuppfinningar atttill ärforskares/lärares rätt en
vadhelt klartdetinteskulle lösas ärtvistefrågoreventuellahur omom

stipuleraranställningsavtaletdvsfallet,enskildai det attgällaskallsom
gäller.vad som

föreslagitharCambridge ettattCornish iWilliam R.Professor
utformasskulleStorbritannienuniversitetsanställda imodellkontrakt för

grundförutsättningar.följandeunder
anställdesenskildedenfrånhärhörrättigheterintellektuellaDe som

vederbörande.tillhöraskulleidéverksamhetintellektuellaegen
anställdedenskallföreliggauppfinningpatenterbarSkulle en
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under tiddetta till universitetet viss har option pårapportera som en en
rättigheten. fall har den anställde självförvärva I rättannat attatt

uppfinning.sinexploatera
uppfinningen och exploaterar den, skalluniversitetet förvärvarOm

detden ekonomiska vinsten efterha få delden anställde atträtt att av
utlägg kompenserats.universitetets direkta

vilkethos den skapat verket,skall kvarbliUpphovsrätten ärsom
denenskilde skall kontrolldennödvändigt för överägaatt egna

produktionen.intellektuella

Frankrike6.5.4

särskild lag förfåttjuillet 1978loi du 13harFrankrike engenom
förordningkompletteradesarbetsstagaruppfinningar. Lagen en avgenom

juliförordning den 1984,17ändradseptember 1979,den 4 en avgenom
augustiförordning den 29 1985;kompletteradytterligare avgenom en

bestämmelserna tillanpassadeaugustiden 19804 attförordning aven
uppfinningar.anställda tjänstemännensoffentligtockså degälla

ialltiddroit moralideellhar omnämnasUppfinnaren rätt atten
till ersättningharUppfinnarenmedi samband rättansökan och patentet.

och denbeträffande uppfinningenäganderättenmellanskiljerlagen noga
uppfinnaren/arbetstagaren.förersättningsrättenpekuniära reserverassom

kategorieruppfinningarna i tvåindelarlagstiftningenDen nya
uppfinningarnakategorier. Numeraindelning i ärgälldetidigare treen

friaservice ellerinventionstjänsteuppfinningarantingen
uppfinningar.

igjordauppfinningarsådanatjänsteuppfinningar ärMed avsomavses
omfattaravtalantingenutövandeunderanställd ett somaven

anställdesdeninventive, vilkamissionuppfinningsuppdrag utgör
denoch forskning,eller studiereffective,fonctionverkliga tjänst som

Beträffandeutföra.uppdragfått iuttryckligenanställde att
få Omarbetsgivarenendastkantjänsteuppfinningama patent. en

alltsåuppfinning kansådanpåuniversitetsanställd patenttar en
hararbetsgivarentillbaka Detvinna äruniversitetet patentet. som

Allatjänsteuppfinning.sigdetför visabevisbördan rörattatt om en
uppfinning haremellertiduppfinnaren. Omtillhöruppfinningarandra en

tackarbetsutövning ellerled i dennesanställdgjorts ett varesomav en
arbetsgivarenverksamhetsområde, hardessinomellerföretagets resurser

medföljerrättigheterutnyttja dekunnaeller delvisheltändå rätt att som
assignableerhåller inventionanställdeden sortsdet patent ensom

tillägnahararbetsgivaren baraprivatbruk, rättför attexpropriation som



106 1949 års lag SOU 199.170

föresig utgången viss kort tid, i princip fyra månader. Arbetstagarenav
har omedelbar inforinationsplikt arbetsgivaren beträffande allagentemot
uppfinningar.

franska i sin konstruktionDet hämtat inspiration frånsystemet som
den tyska lagen arbetstagaruppfinningar kan fungera medsägasom en
skala rättigheter för arbetsgivaren och skala för ersättningar tillav en
arbetstagaren.

uppfinningen gjord flera, kanOm arbetsgivaren och deär av
anställda patentinnehavare.stå samägandesom

Uppfinnarens legala bestäms i princip inte närstatus av
patentansökan förhållandena uppfinningengörs när görs.utan av

och professorer har endast till uppfinningarLärare sinarättsamma
övriga anställda. ter5 specificerat lagen gällerArt I allaattsom

anställda i vid lokala myndigheter och offentliga inrättningar ochstaten,
lyder under offentlighos alla juridiska rätt.personer som

innebär tjänsteuppfmningar vid de statligaDetta görsatt om
tillfaller eventuella flesta universitetenuniversiteten De harpatent staten.

de vetenskapligasärskilda för värdering resultaten och föravorgan
rådgivning. ersättning tillfallerjuridisk och praktisk Den som

i franska patentlagen.uppfinnaren regleras i generella FrankrikeItermer
organisationer fungerar centralt för tekniköverföringfinns nätett av som

patentförvaltning och använder särskilda förhållandevisoch generösa
uppfinnama.tariffer för ersättningen till Ersättningamas utbetalning

lag den januaridelas i Sedan 1968 67-7 3etapper. p.g.a. nr avupp
dock längre med monopolställning förfinns centralt1967 ett organ

kommersialisera uppfinningar och forskningsresultatvärdera ochatt
deråd och stöd till uppfinnama och licensiering: Agencegenomgenom

Recherche fördelarNationale de ANVAR.Valorisation ANVAR
National de Recherchepatentinkomstema mellan Centret.ex.

och uppfinnaren och kan betala intäkternaScientifique CNRS 25%
uppfinnaren redan i första Vad utbetalasfrån tillpatent etappen.ett som

då mängd omkostnader skall betalda, beror påi andra etappen, varaen
eller universitet. Uppfinnaren f°arforskaren tillhör CNRS 60%ettom

eller universitetet inte fåoch fördelas på CNRS ANVARresten synes
någonting.
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6.5.5 Nederländerna

Enligt den rättsordning gäller i Nederländerna tillfaller tillrättensom
arbetsgivaren anställdpatent uppfinning i tjänstengör ochom en en

denna omfattar den anställde skall använda sina kunskaper föratt att
uppfinningar det aktuella slaget.göra Reglerna återfinns i landetsav

patentlag.
Huvudprincipen också forskare vidär universitet elleratt, ettom en

forskningsinstitut uppfinning, har universitetetgör eller forsknings-en
institutet till inte avtalats skriftligt.rätt Universitetenspatent, annatom

torde följa 10§ patentlagenrätt genom ändring i den frånsom av en
den maj29 1987, dock inte helt oomstridd.är

uppfinnarenOm själv inte kan ha lönevägen fått betalt för attanses
uppfinningen, han erhålla ersättning i förhållandegöra äger tillrätt att

uppfinningens ekonomiska betydelse och de omständigheter under
vilken den genomfördes. krävaRätten sådan ersättning upphör efteratt

år från beviljande. Kontraktsklausuler inskränker dessatre patentets som
båda regler ogiltiga. Samma sak gäller den ideella förär rätten
uppfinnaren alltid i samband med patentansökan ochatt namnges

oberoende eventuell övergång till utövandepatentet, rättenav av av
patenträttigheten.

Holland finns inteI någon central offentlig institution för
tillvaratagandet universitetsuppfinningar. Detta får ske vid de olikaav
forskningsinstitutionema, deras egentliga verksamhets-trots attsom
område utbildning och forskning, oförhindrade exploateraär är att
uppfinningar, de förvärvat till. Det dock inte irätten ägersom rum

omfattning Universitetet i Leiden har dennastörre t.ex. använtmen
möjlighet för få inkomster använda till forskning. Genom avtalatt att
med andra och licenser till dessa kan sådana inkomster skapas.parter

6.5.6 Schweiz

Den kantonala tjänstemannarätten reglerar universitetsanställdas rätts-
ställning i Schweiz allmänt också till uppfinningarrättenrent men som
de kantonala reglerna hänvisarDe på skiftande federala,till dengör. sätt
obligationsrättsliga balken. Regleringens innebörd inte alldeles lättär att

finnsgenomskåda. ingen regelDet uttryckligen universitets-som ger
anställda särställning. dock klartDet står huvudregeln äratt atten
universitetslärare har full äganderätt till sina uppfinningar; det följer av
regler i den nämnda balken. Huvudskälet för universitetsanställdas
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uppgift för dem sigställning det inteprivilegierade ägnaär attär att en
verksamhet.uppfinnande

Österrike6.5.7

Österrikisk universitetsanställdasför tillsärreglerhar inga rättenrätt
finna vad denutredningen varit svårthar föruppfinningar. Det att ut

tycks dockden nämnda Deti frågakonsekvensenreella rätten.är om
till universitets-förvärva rättigheterkanösterrikiskaden statensom om

universitetsinstitutionensfall dåuppfinningar i deanställdas resurser
chefuniversitetsanställdeseller denmöjliguppfinningengjorde

det tekniska problemlägga framuppfinningeninitierade att somgenom
löser.uppfinningen

USA6.5.8

förhållandenamerikanskaAllmänt om

institutioner.privata Enövervägande delentilluniversitetenI USA är
sammanhangbetydelse i dettaskillnad har är att ensomannan

fileförst ansöker Firsttillfaller deninte utanpatentansökan tosom
First invent.uppfinningen Detmedförsttillfalla denskall toärsom

sigkanprincip intei iarbetsgivaren USA motsättainnebär att en
patenteradedendet endastuppfinnarenfrån rättenpatentansökan är som

alladelenför denanslagFederalaöverföras. störrekan avsvarar
forskningsanslagalla59%forskningsanslag. 1989 t.ex. avavvar

federalt ursprung.
traditionellti övrigt harnäringslivetUtbildningsväsendet och sett

forskningsrön. Genomavseendeoch målvärderingar attolika nya
efterletautsträckning måsteiutbildningsväsendet stornumera

skillnader.finansieringskällor minskas dessaalternativa
År myndighetersoffentligasin första lagkongressen1980 antog om

ChaptertillfogadeBayh-Dole Act. Lagenden s.k.patentering, ett nytt
för hurrad klara regleruppställdeCode och rätteni United States13 en

mellanavtalsförhållandenresultatuppfinningar,till utgör avsom
institutioner elleroch företag,anslagsmyndigheteroffentliga

denutgå ifrånstället förskall hanteras. Inonprofitorganisationer, attatt
uppfinning,tillmyndigheten har görsanslagsbeviljande rätten somen

anslags-utgångspunktenforskningsanslag, attpå grund ett nuvarav
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måste anslags-förvärva dennahade För rätt,rätten. attmottagaren
underrättelsebeviljande myndighetendeni gengäldmottagaren omge

finnaaktivt arbeta förpatenteringsäkra dessochuppfinningen attsamt
produkter. Rättighets-kommersiellautvecklarlicenstagare somen

federalatill uppfinnaren. Denviss royaltybetalamåsteinnehavaren
och behållericke-exklusiv licensroyalty-frimyndigheten garanteras en

åliggandenfullföljer sinaintekunna över mottagarenrätten taatt om
bland småföretagama.skall till licenstagarePreferensenligt lagen. ges

ändrade thePublic 98-620,Lawkongressen1984 antog som
få gällaockså enklareändringarnablev efterBayh-Dole Act. Det att

tillsamäganderättoch uppnåinventorjoint ett patent.som
huvudregelnUnited Act,med States Patentenlighet är attI en

kontraktsförpliktelsetill sitt resultat,självuppfinnare attäger rätten om
Bådasaknas.och tilluppfinningentillöverlåta patenteträtten

fraudsofmed patentlagensmåsteöverlåtelserna statuteöverensstämma
skriftliga.skallöverlåtelsernakräverogiltighetsregler, att varasom

existeraranställningsförhållandedockförändrasHuvudregeln när ett
förutrustninglokaler,arbetsgivarensanställde hardenoch använt m.m.

uppfinningen.göraatt
Uniteddomstolavgörandet från USA:s HögstaledandeEnligt det

tillpatenträttighetemaövergårCondenser CorpDubilierStates v.
uppfinningen.föranställts särskiltforskaren göraarbetsgivaren attom

särskildanställts förinteanställd,dock görahar attUSAI ensomen
material förlokaler ochtid,arbetsgivarensuppfinning, använtsommen

tillarbetsgivarendärigenomresultat, rättenvisstuppnå gettett enatt
Äganderättenresultatet.nyttjashop-right,s.k.licens,exklusivicke atten

arbetstagaren.docktillkommer
försällan anställeruniversitetenvisar attErfarenheterna att personen

fåskalluniversitetuppfinning. Försärskildåstadkomma att etten
uppfinning krävstillshop-rightbaraoch interättigheterexklusiva en

med kraven iharmonieraröverenskommelseskriftligdärför somen
ogiltighetsregler.patentlagens

viduniversitetetsvanligtvisanvänderUniversitetsanställda resurser
haruppfinningshop-right tilluppfinningar;sinaframtagandet enenav

för universitetet,fördelarekonomiskaväsentligaknappast någradock
produktion.kommersielldirekt isigdet sällaneftersom engagerar

amerikanskai denosäkerhetsmomentlegalapraktiska ochfinnsDet
tillhargäller bestämmadet rättenrättsordningen när att envem som

harfastslåkan svårtuniversitetsuppfinning. Det t.ex.att vem somvara
måsteuppfinning. Licenstagarenutnyttjandetlicensierarätt seatt enav

tillämpligBayh-Dolethe Actsaken. ärundersöka Där äraktivtochupp
helaförutsättningunderäganderätten,universiteten har attklartdet att
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uppfinningsprojektet har finansierats med federala medel och deatt
formella krav uppställs i the Bayh-Dole harAct iakttagits.som

Mot bakgrund denna rättsutveckling har flera de störreav av
amerikanska lärosätena utvecklat handlingsstrategier för patentering

och den privata finansieringen undervisningen har kunnat ökam.m. av
under 80-talet ökade den totala privatfinansieringen från 32 till 40%.

denI ekonomiska krisens spår har emellertid företagen uttryckt sitt
missnöje och hävdar universitetens patentering lettatt till högre
kostnader och besvärligare rättsläge för företagen.ett Särskilt
läkemedelsföretagen har sig den utvecklingmotsatt Detägtsom rum.
har lett fram till lagstiftning kan förutses vilkenatt kommerny att
begränsa universitetens till förmån för derätt övriga företagen. Detta
åstadkoms bl.a. projekt för finansieringatt forskninggenom nya av
hädanefter kopplas starkare tillännu strategiskt kommersiella
utvecklingsmöjligheter. befarasDetta leda till minskade licensintäkter
för universiteten och därmed på sikt kanske något minskat intresse för
patentering.

Benägenheten kommersialisera amerikanska universitetsupp-att
finningar har i väsentlig grad ökat vid universiteten i USA. De har

i allmänhet avdelningar ombesörjer kommersialiseringnumera egna som
den forskning bedrivs. Avdelningama innehåller såväl juristerav som

patentingenjörer på olika lämnar service till forskare.sättsom som
Patentkontorens verksamhet med teknologiöverföring till näringslivet har
inneburit inkomsttillskott för de amerikanska institutionerna. Det är
universitetets "kommersialiseringsavdelning" och inte forskaren isom
praktiken för diskussionen med industrin.

Stanfordmodellen6.5.9

del betydandeEn och tongivande amerikanska universitet har infört
regler vad lärarundantaget innebär imotsvarar de nordiskat.ex.som
länderna. Exempel universiteten i Minnesota ochär Wisconsin.

gällerDet Stanford University, redan den 14 april 1970 med ettsom
beslut The Stanford Board of Trusteestaget följande regel:antogav

in"Except where other required byarrangements contractscases are
for sponsored research where othergrants have beenor arrangementsor

specifically agreed in writing, shall be the policy of theupon
University perrnit employees of the University, both facultyto and staff,
and students retain all rights inventions made by them."to
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administrativ promemoria Guide lägger fast detaljernaMemo 75En
beträffande införandet universitetets patentpolitik omfattarochav
möjligheten inkomster patentering via universitetetsgöraatt genom

Licensing Director. de inkomstbringandeTechnology En mestav
universitetsuppfinningama har för övrigt och utnyttjats på såpatenterats

Cohen på rekombinantPatentet Boyersärsätt. patent
ÅrDNA-teknologi. 1969 startades Stanfords Office of Technology

Licensing från början fick riktigt uppsving detOTL ettsom genom
nämnda och den licensieringsstrategi lade fastOTLpatentet somnyss

Licensema skullemed myndigheternas godkännande. billiga ochvara ge
inledningsskedet. skullekredit royalties i OTL bara ipå engageras

licensfrågor och uppfmningama skulle uppfmnama. skulleOTLägas av
självfinansierande och arbeta med målinriktadvara en

marknadsföringsstrategi. sistnämnda metodiken visade sigDen vara
licenssammanhang och ligger grund förmycket framgångsrik i nu som
licensieringsverksamheten.vidareutvecklingen av
Stanford University undersökning hur degjorde1994I en avmars

för patentering hade utformats vid tjugotvåolika riktlinjerna stora
i inkluderande CalTech, Universityforskningsintensiva universitet USA,

Stanford. Majoriteten dessaof California, Harvard, ochMIT av
uppfinningar har gjortsuniversitet hävdar tillrätt närsom

harinstitutionemas använts.resurser
Inledningsvis signalerades problemet med datorprogrammens skydd.

kan falla dels inom dels inomEftersom datorprogrammen patenträtten,
och förhållandet detsamma i USA harupphovsrätten är

Stanforduniversitetet i beslut den juni 1994 i the Board of10ett
fast riktlinjer försöker lösa problemet medlagtTrustees som

till software. Patenteradarbetstagarens- forskarens rätt programvara
överföras till universitetet assignment. tillenligt beslutet Rättenmåste

skyddas upphovsrätt kvar hosstannarprogramvara som genom upp-
i de fall då framtagningen stöddeshovsmannen utom programmetav

ellerspeciellt projekt bedrevs med universitetsanslagdirekt i ett som
föremål för kontraktsåliggande visavi universitetet.på sättannat var
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Finansieringsvillkor7

Inledningl

avsnitt redovisas gällande ordning angående de villkor till-I detta som
antal viktiga forskningsstödjande organisationer vid finan-ämpas ettav

högskoleväsendet finansie-siering lämnas till det svenska och därsom
ringen skall användas för bedriva tekniskt FoU-arbete.att

tillämpas EU-kom-behandlas de regelsystemDessutom som av
till universitet och högskolor.missionen vid stöd svenska

till de stöd från det svenska näringslivet tillförsMed hänsyn att som
betydande omfattning och principielltforskningssystemet är av av

analyseras de synpunkter och principer näringslivetintresse även som
samarbete med det svenska forsk-förfáktar vid beställning ellernormalt

arsystemet.
gäller förvad i hithörande avseendenUtredningen redovisar som

forskningsresultat framkommer tilloch nyttjanderätten tillägande- som
forskningsverksamhet diskuterar hursålunda finansieradföljd samtav

med avseende på offentlighet och sekretess.skall hanterasdessa resultat
Övriga behandlas inte här.frågeställningar

regelsystemStyrande7.2

teknikutvecklingsverket,Närings- och NUTEK7.2.1

stöd-verksamhet flera stödförordningar. AvstödjandeNUTEKs styrs av
"Förordning statligt stöd tilli detta sammanhangförordningama är om

utvecklingsarbete uppfinningsverk-industriellt ochteknisk forskning,
härden viktigaste. Endast denna kommersamhet 1995: 1252""SFS att
denFörordningen trädde i kraft 1996-01-01 ochbehandlas. ersatte

förordningen fråntidigare gällande 1978.
tydlig avgränsning mellan möjlig-förordningstext gjordeårs1978 en

stöd kravbevilja bidrag, dvs. lämna något på åter-heterna utanatt
förenas med återbetalning.och stöd skulle Dennabetalning, gräns-som
stödförordning upphört gälla.dragning har 1995 års attgenom

stöd endast fick i formstödförordningårsI 1978 att ges avangavs
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bidrag under förutsättning resultaten fick "offentliga ochgörasattav
allmänt tillgängliga". Undantag från denna regel fick endastgöras om
"särskilda skäl" förelåg. Sedermera ändrades undantagsregeln till att
gälla därest "skäl" förelåg.

Genom 1996 års förordning har nämnda gränsdragning mellanovan
bidrag och stöd med återbetalning upphört och stödets utformning och
stödnivå direkt anpassade till EUs statsstödsregler. Med hänsyn tillär nu

statsstödsreglema med vilken stödnivå bidrag respektive åter-att anger
betalningsbart stöd får lämnas och därvid reglerar vad gälleräven som
angående olika FoU-arbeten och stöd hartyper mottagare ytter-av av
ligare detaljanvisningar angående vilka villkor måste gälla för stödsom
inte införts i förordningstexten. avgörandeEtt skäl härför torde attvara
det bedömts olämpligt villkoren för svenska nationella stöd mindreatt är
fördelaktiga för vad i motsvarande situation gälleränmottagaren som
för nationella stöd i andra EU-länder.

Enligt förordningen kan stöd lämnas i form bidrag, lån, garanti,av
projektförsäkring, uppdrag, beställning eller i form stipendier ochav
pris. två sist nämnda stödformema kan endastDe till enskilda,ges
medan övriga stöd kan till olika företag, organisationer,typerges av
myndigheter med flera.

stadgas stödmottagare erhållitI § 13 stöd med någon formatt som
återbetalning helt eller delvis kan befrias från återbetalning det"omav

uppenbarligen saknas förutsättningar för utnyttja projektets resultatatt
lönsamt." regel medstöd återbetalningsskyldighetDenna närsom anger
får efterges skall läsas i ljuset det inte finns någon begräns-attav annan
ning statsstödsregler för lämna bidrag till projektEUs resultatän att vars
bedöms kunna utnyttjas lönsamt.

Uttrycket "utnyttjas lönsamt" måste i sammanhanget innebördges en
resultaten på eller kan utnyttjas med ekonomisksättatt ett annatav

lönsamhet, dvs. kunna bli kommersialiserade. förutsättning förEn lön-
kommersialisering kan resultaten skyddas, exempelvisattsam vara

immaterialrättsligt.
Med hänsyn till förordningstexten inte några krav påatt näranger

olika stödformer skall utnyttjas det viktigt vid valNUTEKär att av
stödformer förenas med återbetalning har god uppfattningsom en om
huruvida sådant projekt faktiskt har förutsättningar kunnaett att ut-
nyttjas lönsamt. gäller särskilt återbetalningsvillkorenDetta medförsom

administration för stödmottagaren och felaktigt beslutNUTEK. Ettextra
innebärhärvidlag eftergift endast får beviljasnämnts attsom ovan

projektet uppenbart har misslyckats i kommersiellt avseende.Enom
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sådan situation kan knappast föreligga projektinnehavarenom upp-
rätthåller immateriella skyddsrättigheter.

råd för7.2.2 Statens byggforskning, BFR

verksamhet bl.a.BFRs dess instruktion SFS 1995:1123 ochstyrs av
"Förordning bidrag för experimentbyggnad mm" SFS 1990:818.av om

instruktionen framgårAv bl.a. rådet skall främja och stödjaatt
forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde och att

skallrådet övervaka lämnade bidrag och lån kommer till avseddatt
användning.

bidragsförordningen framgårAv bl.a. rådet får bevilja bidragatt
under förutsättning förbinder sig betala ersättning tillatt mottagaren att

i form engångsbelopp eller löpande avgift. Villkoren för sådanstaten av
ersättning skall bestämmas med särskild hänsyn till risken med projektet
och det beräknade ekonomiska utfallet. Ersättningen får inte överstiga
utbetalt bidragsbelopp.

förordningstexten framgår inte hurAv projektresultat fram-som
kommer till följd bidrag skallBFRs hanteras med avseende påav
sekretess och publicering eller ägande- och nyttjanderätt. förordningenI

frågor bidrag enligt förordningenBFR och rådetprövaratt attanges om
har ställa villkor för projekts genomförande.rätt att upp

och7.2.3 MFR, NFR TFR

Enligt sin instruktion "Förordning med instruktion förgemensamma
forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde"
1988:1198 skall och främjaMFR, NFR TFR och stödja vetenskapligt
betydelsefull forskning. Därtill skall råden verka för informationatt om
forskning och forskningsresultat sprids.

ankommer särskilt råden fördelaDet på medel till forskning ochatt
därmed sammanhängande verksamhet främja publiceringsamt att av
vetenskapliga resultat.

Förordningen inte stöd skall lämnas i form bidrag elleranger om av
stöd skall bli föremål för återbetalning. Inte heller förord-som anger
ningen hur resultat skall hanteras med avseende immaterial-pånärmare
rättsligt skydd.
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Kommunikationsforskningsberedningen, KFB7.2.4

för Kommunikationsforskningsbered-med instruktion"FörordningAv
har till uppgift stödja ochframgårningen" SFS 1993:675 KFBatt att

utveckling och demonstrations-övergripande forskning,samordna
därvid särskilt skallsitt område ochverksamhet inom KFBatt

områdestatligt stöd inom sittbesluta om-
dokumentationen i övrigtforskning och samordnainformera samtom-

resultat.vetenskapliga metoder ochspridningenfrämja av
stöd skall lämnas i form bidrag ellerinteFörordningen avanger om

eller stödet kanföremål för återbetalningskall blistöd om gessom
heller innehåller förordningen någrakriterier.enligt andra Inte närmare

immaterial-skall hanteras med avseende påhur resultatangivelser om
skyddrättsligt

Naturvårdsverk, SNVStatens7.2.5

Naturvårdsverk" 1988:518med instruktion för"Förordning StatensAv
för sprida kunskaperuppgift verkahar tillframgår SNV attattatt om

Avfalls-orsknings- ochfinns inrättat Fmiljöforskning. Vid verket enen
verkets åtagandennämnder skall fullgöraforskningsnämnd. bådaDessa

forskningsområden.respektiveinom sina
villkor skall till-vilka SNVframgår inteförordningen närmareAv

forskning.vid stödämpa av

miljöstrategisk forskning,förStiftelsen7.2.6

MISTRA

verksamhet dessprivaträttslig stiftelse,MISTRA styrsär vars aven
framgår bl.a.stadgar. dessaAv att:

betydelsestödja forskning strategisktill ändamålharMISTRA att av-
industriella tilläm-möjligheterna uppnålivsmiljö varvidgodför att

skall tillpningar tagas vara.
grundval Stiftelsenssuccessivt påVerksamheten skall byggas avupp-

bedömningar.självständigaegna,
stödjer kan grundforskningForskningsinsatser MISTRA avsesom-

forskningsområden däremellan.forskning ellertillämpadoch
styrelse.fattas MISTRAsbeslut av-
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spridningangåendeskall gälladirekt vadinteframgårstadgarnaAv som
tillframkommerresultatpubliceringrespektiveutnyttjandeoch somav

Strategiska Stiftelsen.lämnatsföljd stöd avsomav
form bidrag,skall lämnas istödstadgarnahellerInte avomanger

utformning får dettill stadgarnasMed hänsynstödform.ellerlån annan
skall hanteras.hur dessa frågorstyrelsen avgörklart ytterstattanses

Strategiskaforskning,strategiskförStiftelsen7.2.7

Stiftelsen

verksamhetstiftelse,privaträttsligStiftelsen styrsStrategiska är varsen
framgår bl.a.stadgarnastadgar. Av att:dessav

naturvetenskaplig,stödjatill ändamålStiftelsen harStrategiska att-
forskningmedicinskochteknisk

Stiftelsensgrundvalsuccessivt påskall byggasVerksamheten avupp-
bedömningar.självständigaegna,

grund-stödjer kanStiftelsenStrategiskaForskningsinsatser avsesom-
forskningsområden däre-ellerforskningtillämpadochforskning

mellan.
styrelse.StiftelsensStrategiskafattasbeslut av-

spridningangåendegällaskalldirekt vadinteframgårstadgarnaAv som
tillframkommerresultatpubliceringrespektiveutnyttjandeoch somav

MISTRA.lämnatsstödföljd avsomav
bidrag,i formskall lämnasstödstadgarnahellerInte avomanger
får detutformningstadgarnastillMed hänsynstödform.lån eller annan

skall hanteras.frågorhur dessastyrelsen avgörklart ytterstattanses

EU-stöd7.2.8

målutveckling haroch attforskningför sattEUs somuppramprogram
tillochkonkurrenskraftindustriella att taförbättra Europasbl.a. vara

behovsamhälletstillgodosefördelarmarknadensden inre samt att enav
livskvalitet.förbättradochutvecklinghållbar

ramprogramverksam-genomförandetförpolicydokumentViktiga av
disseminationthe rules forconcerningdecision"Commissionheten är

research,ofspecificfrom theresultsresearchof the programmes
of thedemonstration Europeananddevelopmenttechnological

theECregulation"Commissionoch94/762/ECCommunity", on
Decision"CouncilofArticlein lrulestheofapplication outset

94/762/EC.
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policyDen antagits detta dokument har kommitsom genom att
påverka de Standardavtal Kommissionen tillämpar vid finansieringsom

projekt ingår i olika programverksamheter.av som
Även konkurrensrättEUs har betydelse för hur avtal FoU-ett om

samarbete kan utformas. Artikel 85 i Romfördraget förbjuder på ett
långtgående konkurrenshämmandesätt överenskommelser. Till följd av
Kommissionens förordning 417/85 specialiseringsavtal och Komm-om
issionens förordning 418/85 FoU-avtal har emellertid förutsättningarom
för FoU-samarbete eljest skulle ha omfattats artikel 85 gjortssom av
tillåtna. skall dockDet observeras de nämnda gruppundantagen inteatt

tillämpliga de avtalandeär marknadsandel för berördaparternasom
produkter överstiger 20 Om avtalet dessutom innehållerprocent. regler

distribution kan i vissa fall marknadsandel 10om procenten om
medföra gruppundantagen inte tillämpliga.att är

7.2.9 Näringslivet

Näringslivets möjligheter finansiera FoU-verksamhet hos högskole-att
väsendet regleras inte några generella regelsystem sattsav som upp av
näringslivet. Däremot högskolans regelsystem de villkor på vilkaanger
samarbete eller uppdragsforskning får bedrivas.

Utifrån näringslivets synpunkt kommer därför villkoren för finansi-
ering FoU-verksamhet högskoleväsendets regelsystematt styrasav av
och näringslivets behov och önskan i de särskilda fallen. Högskole-
väsendets regelsystem innebär i princip inte några begränsningar vad
gäller möjligheten för näringslivet förvärva rättigheter till FoU-att
resultat. Om sekretessbehovet, dock kapitel och8 19. Näringslivetsse
behov och önskemål varierar med avseende på den finansieringtyp av

näringslivet lämnar.som
regel kan följandeI finansieringsformer förekomma: a donationer,

b uppdragsforskning och c samfinansiering eller samarbete med
högskolan.

Villkoren för finansieringen regleras avtal.separatagenom
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7.3 Anslagsvillkor och avtal

Närings- och teknikutvecklingsverket,7.3.1 NUTEK

och dessförinnan nedanNUTEK STU har underNUTEK årens lopp
normalt så kallade anslagsvillkor för reglera rättsförhållandetanvänt att
mellan sig och berörda anslagsmottagare. Anslagsvillkor består av
allmänna villkor och särskilda villkor. allmännaDe villkoren inne-av
håller anpassad för den speciella stödforrnen och deärtext som
särskilda villkoren reglerar de särskilda förhållanden skall gälla isom
det speciella projektet. Typiskt finns allmänna villkor för Bidrag,sett

Royaltyavtal.Villkorslån och Villkorsfloran har emellertid löpande
kommit beroende behovetpå stödvillkoren tillväxaatt attav anpassa
de krav och önskemål dikterats förändringar i regelsystem ochsom av
policy. Sålunda finns det villkor tillåter anslagsmottagaren efterattsom

gottfinnande vid tidpunkten för slutrapporteringen stödeteget avgör om
motbehandlas bidrag eller stödskall återbetalning.som

tidigare påpekats avsnitt avgjordesSom 7.2.1 tidigare frågan om
huruvida bidrag eller stöd med återbetalningsskyldighet skulle tillämpas
normalt hur resultaten skulle hanteras med avseende på rätten attav
utnyttja dem kravet på publicering dem. De NUTEKsamt av av

villkoren benämndes medtillämpade olika sifferserier för kunnaatt
oftast använda och viktigaste villkorensärskiljas. villkorenDe 30,var

och villkor gäller alltjämt för flertalet45. det42, 43, 44 Dessa stora
projekt.pågående

i 7.2 1995 års stödförordning andraSom omnämnts ovan anger
kriterier för stödens villkor tidigare förordningstexter. Till följd däravän
har antagit bidragsvillkor framgent skall användas iNUTEK nya som

bidragsvillkor.stället för tidigare tillämpade Villkoren betecknas B
B 2 och B

Bidrag till högskola. AnslagsmottagarenVillkor råderB över
resultaten.

Angående publicering och råda resultatenrätten överatt anges
följande.

Anslagsmottagaren skall publicera resultaten i enlighet med god internationell
standard för publicering forskningsresultat och anslagsmottagaren har rätt attav

resultaten medskydda eller immateriell skyddsrätt upplåtapatent rättsamt attannan
eller överlåta projektresultat till Anslagsmottagaren har avvakta medrätt attannan.

resultat intillpublicering dess ansökan immateriellt skydd inlämnats.attav om
Önskar anslagsmottagaren fördröja publiceringen därutöver eller avstå ifrån att
publicera resultaten skall skriftliga medgivande därtill inhämtas.NUTEKs
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Villkor Bidrag till företag. Anslagsmottagaren råderB resultaten.över
Angående publicering och råda resultatenrätten överatt anges

följande.
publicera påAnslagsmottagaren skall resultaten sådant dessvärde framgårsättett att

och anslagsmottagaren har skydda resultaten med ellerrätt att patent annan
skyddsrätt upplåta ellerimmateriell överlåta projektresultat tillrättsamt att annan.

avvakta med publiceringAnslagsmottagaren har resultat intill dessrätt att attav
Önskaransökan immateriellt skydd inlämnats. anslagsmottagaren fördröjaom

publiceringen därutöver eller avstå ifrån publicera resultaten så krävs NUTEKsatt
skriñliga medgivande.

Villkor Bidrag till företag. Anslagsmottagaren råder resultaten.B över
rådervillkoren anslagsmottagaren projektresultaten och harI att över rätt attanges

upplåta eller överlåta dessatill annan.

villkoren inget huruvida det Föreligger skydda resultatenI rätt attanges om
immaterialrättsligt eller publicering resultaten skall ske eller Avsaknadom av av

innebär anslagsmottagarenhar full frihetsådana bestämmelser självatt att avgöra
vad härvidlag skall gälla.som

Bidragsvillkoren och riktar sig till olika anslags-B 1 B 2 typer av
Reglerna för hur resultaten skall publiceras har därför fåttmottagare. en

Ävenolikartad utformning i de båda villkoren. andra omständig-något
i sammanhang, förheter, inte har betydelse detta talar olikaattsom

forskningsorganisationvillkor gälla beroende påmåste ärmottagarenom
eller företag.

bidragsvillkor sådana bidragSkälet till utformningen 3 iB är attav
skall för andra aktiviteter FoU-verksamhet. Dockförsta hand lämnas än

utnyttjas för bidrag till företrädesviskan villkoren komma småäven att
bedriver produktutveckling dettaoch medelstora företag trotssom men

i stället för återbetalningsbart stöd till följderhåller bidrag NUTEKsav
gränsdragningen mellan stöd med och återbetal-policy angående utan
Policyn har följande innehåll:ningsskyldighet.

återbetalningsskyldighet skall lämnas endast därStöd med anslags-
för exploateraorganisation rustad resultatenär är attmottagaren somen

eller och där projektet vid tillfället för besluti regi genom annanegen
stöd utvecklats till sådant läge det möjligt uppfattaärett att attom en

tydlig plan för hur FoU-arbetet färdig produkt faktiskt Syftetmot ut.ser
projektet skall inom överskådlig tid åstadkomma affärermed attvara

dess resultat. förutsätterbaserade på projektet och Detta att:
trovärdig affärsplansökanden har upprättat en-

marknadenförväntas komma på inom årresultaten 5-
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bedrivas med vinstsyfte.verksamhet skallsökandens-

kompetenscentraTEKsN U

finansiellt stöd till FoU-aktiviteter på andralämnakanNUTEK även
Sålunda har under 1995redovisade. NUTEKdevillkor startatän ovan

berördabildasDessaantal s.k. kompetenscentra. att parterett genom
följande.Avtalskonstruktionendärom.avtalträffar ärett

de indus-forskningsgenomförande högskolaNUTEK, samtParter är
fastläggs formernanormalavtaleti verksamheten. Ideltartriföretag som

resultaten ochVad gäller tillfinansieringsamarbetet, rättenför m.m.
betydelse.punkter i avtalet Denhar följandedempubliceringen av

avtalets innebörd.avtalstextinteangivnanedan är utantexten anger
numrering.till avtaletshänvisarNumreringen

personal arbeta ihögskolan endast låta denförbinder sigpunktEnligt denna3.7 att
tillavstå sådana rättigheterförbundit sigverksamhetenavtaladeden attsom

skyldigheter enligt avtalet.för fullgöra sinai behovdennahögskolan är attavsom
punktenstadgande återfinns i 9.2Motsvarande

med godpubliceras i enlighetprojektresultaten skallpunktdennaI attanges
publicering skerforskningsresultat. Innanstandard för publiceringinternationell av

frågan detmaterialet utifrånstuderahadock näringslivsparternaskall rätt att om
bedömssådansituationföremål för patentering. Omkan blinågontingröjer ensom

antal månaderpublicering i detfördröjanäringslivspartkanföreligga som anges
avtalet.i

punktdennaI att:anges
avtalet.påverkasBakgrundsresultat intekallatså av-

avtalet tillfallerpåverkasProjektresultat intetill så kallatäganderätten utanav-
resultaten.upphov tilldemden eller ärsom

i formerhålla oinskränktskall kostnadsfritt rättnäringslivsparterna enenvar av-
projektresultat.utnyttja Dessakoncemförhållandeinom sittenkel licens attav

upplåta underlicens.får intedvs. licenstagarna,parter,
dettamed mindrefår avtalas bortenligt intetill licens än atträtten ovan-

NUTEK.godkänns av

behandlaslämnas skallbakgrundsinforrnationhemligpunktdennall. I att somanges
såsom hemlig mottagaren.av

samarbetetsöktbestämmelser har NUTEKnämndaGenom anpassaovan
slagsamarbete dettakan ställa påberördatill de krav ettparter avsom

till resultaträttsordning för hurgällande görssamtidigt rätten somsom
har härvid utformats såbeaktas. Avtalenhögskoloranställda inom attav

konkurrensrätten.förenliga medde är
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Vad gäller berättigade krav samarbetet har NUTEKs härvidlag
fordrat resultaten skall publiceras spridas.att Teknikspridningensamt
bör därvid så allmän möjligt kan kommersiella skälvara som men av
komma begränsas till i verksamheten ingående företag.att

Företagens intresse har varit skydda sådan informationatt som
lämnas kunna använda sådana resultatsamt framkommeratt som som

följd samarbetet.en av
Högskolan har intresse få till stånd samarbetet hanteraatt samtav

resultaten i enlighet med den praxis och det tillämpassynsätt som
respektive högskola. förhållandetDet respektive forskare iatt
förhållande till sin arbetsgivare forskningsresultaten haräger för avtals-
konstruktionen varit komplicerande faktor. Förhållandet har hanteratsen
på så respektive högskola enligt avtaletsätt ålagts tecknaatt sådantatt
avtal med berörda forskare högskolan kan uppfylla kraven påatt
fördelning resultat och spridning dem enligt avtalet. I avtaletav av

skälig ersättning för förvärvadäven i form enkel licensatt rättanges av
enligt får belasta projektbudgeten.ovan

framgårSom NUTEKs stödvillkor flera tillär antalet. Skäletovan
härtill har flerfaldigNUTEKär uppgift och stödjeratt såväl grund-en
forskning tillämpad forskning och produktutveckling.som

råd7.3.2 Statens för byggforskning, BFR

Av allmänna villkorBFRs framgår vad gäller angående tillrättensom
resultat och publicering eller sekretess dem. Dessa regler ärav
utformade och tillämpas bakgrund stödjerBFR sektors-mot attav
forskning inom sitt område.

§ 12 publiceringI resultat skall ske i samråd medatt BFR.anges av
Den praktiska tillämpningen detta stadgande enligt uppgift frånärav

genomförandeBFR forskare själv vilken informationatt skallavgör som
ingå i till BFR. Rapporter insänds tillrapporten BFR hanterasm.m. som

rådet offentlig handling. denI mån sådana skallrapporterav som
spridas kanBFR BFR komma bearbeta tillsammansatt rapportenav
med dess författare.

Innebörden det nämnda torde anslagsvillkoren utgårattav ovan vara
ifrån resultaten kommer till allmän kännedom då deatt resultatutgöratt

sektorsforskning. Anslagsvillkoren dock inte vad skallav anger som
gälla resultaten inte hanteras i enlighet dänned. Anslagsvillkorenom tar
inte heller uttryckligen ställning till publicering kan ske t.ex.om genom



SOU 1996. 70 Finansieringsvillkor 123

patentering.
anslagsvillkorenI § 13 anslagsmottagaren till skallBFRattanges

återbetala skäligt belopp anslaget därest anslagsmottagaren inomav en
period år räknat5 från datum för projektarbetes avslutande erhållitav
"avsevärd ekonomisk vinst" resultaten.genom

Innebörden detta stadgande torde exploatering resul-attav vara av
förenliga med stödet, låt framgångsrikär exploateringtaten attvara

medför bidraget helt eller delvis skall återbetalas. Enligt uppgift frånatt
har krav återbetalningBFR på bidrag hittills inte ställts.av

Teknikvetenskapliga7.3.3 forskningsrådet, TFR

stödjer forskningTFR anslagsforrnema Projektanslag, Instru-genom
mentutveckling, Ramanslag, TFR-doktorander, Industridoktorander, Ut-
landsdoktorander, Postdoktorstipendier, Forskarassistenter, Medeldyr
utrustning, Gästprofessurer. Adjungerande industriforskare och Forsk-
ningsstöd för speciella insatser

principer förTFRs hur anslagsmottagaren skall hantera forsknings-
resultaten vad gäller ägande- och nyttjanderätt respektive publicering
och sekretess framgår följande kontrakt.av

Kontrakt postdoktorstzlpendium

I detta kontrakt stipendiaten till översiktligtTFR skall redovisa erhållnaattanges-
forskningsresultat och i övrigt erfarenheter.vunna

dessa formuleringar tordeAv det inte följa någon begränsning för stipendiaten att-
vis söka på resultaten eller hemlighålla detaljer dem.patent attex av

Kontrakt ramanslag och kontrakt projektanslag.

dessaFör anslagsformer använder TFR kontraktstyp.samma-
I § ll i kontraktet resultaten forskningsarbetet bör publiceras iatt veten-anges av
skaplig tidskrift med intemationell räckvidd.
Skrivningen inte vad gäller därest publicering sker. Skrivningen tordeanger som-
medge ifrågavarande forskare själv formulerar den artikel skall publicerasatt som
och därmed själv vad faktiskt kommer publiceras.avgör attsom
l § 12 anslag lämnatsTFRs med förbehåll framkommande resultatatt att görsanges-
offentligt och får användas fritt. Anslagsmottagare önskar skydda resultatsom

har möjlighet erhålla befrielse från kravet offentlighetpatent och friattgenom
användning begäran därom vidareDet i paragrafen TFR kommergörs. attom anges

bifalla begäran undantag för såvitt överenskommelse kan träffas angåendeatt om
Återbetalningenåterbetalning hela eller delar anslaget. skall grundasav av
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eller royaltyavtal. Enligt uppgift från TFR har i praktiken inteåterbetalningsplan
offentlighetbefrielse från kravet och fri användning inkommitnågon begäran om

till TFR.

industridoktorandprojekt.Beslutsbrev

villkorförenat med allmännaBeslut detta stöd omnämntsär ovansamma somom-
i beslutsbrevet utbetalningkontrakt ramanslag Dessutomunder attanges avm.m.

träffats mellan doktorand, högskola och industripartavtalmedel förutsätter att som
avtal skall godkännas TFR.projektet. Sådantberörs avav

Även berörda självabeslutsbrevet det ankommer pådet framgår att parter attavom-
råd syftar till underlättaavtal tillhandahåller TFRfram aktuellt attta som

vilka krav kommer ställaoch TFRavtalsskrivandet för även attparterna som anger
avtalet.

skall regleraråden framgårAv parternaatt

för hemlighållande och fördröjningskall gällavilka förutsättningar avsom-
publicering

ersättning tillexploatera resultatgälla angåendevad skall samträtten attsom-
särskilt beakta de olika rättsordningardärför. skall därvidParternaupphovsmannen

industrin eller högskolan.forskaren anställdberoendegäller är avavomsom
införstådd med TFR kanframgå industripartenavtalet skall vidare ärAv attatt-

projektettillskjutitåterbetalning de medel TFRkrävakomma att omsomav
offentliga och allmäntoch de därvid inte blirindustripartenresultaten förvärvas av

tillgängliga.

och NFR7.3.4 MFR

allmänna bestämmel-för stöd regleras i rådensvillkoroch NFRsMFRs
identiskaaktuella delar i detinnehåll i härtill sittDessa närmasteärser.

för ochtillämparbestämmelser TFRde allmännamed ram-som
projektanslag.

Kommunikationsforskningsberedningen, KFB7.3.5

kontraktsbestämmelser.utnyttjande Dessastöd medbeviljar sinaKFB av
och förvärvardvs. beställer arbetekonstruerade uppdrag, KFBär som

upphandlings-utesluter interättigheter.avtalet vissa KFB attgenom
uppdraget.tillämpligt påkanförfarande vara
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inledande bestämmelser till kontraktetI KFB sin avsikts-anger som
förklaring det viktigt projektresultat kommer allmänhet, andraäratt att
forskare och svenskt näringsliv till del och detta gäller oavsett om

skyddade immaterialrättresultaten ellerär genom
därefter gällerVad ägande- och nyttjanderätt respektive publicering

och sekretess följande i kontraktet.anges
Uppdragstagaren skall hålla resultaten uppdraget allmänt tillgängliga delsav genom-
publicering, dels på skäliga villkor upplåta licens till sådanaresultatattgenom som
uppdragstagaren skyddat immaterialrätt. det fall UppdragstagarenFör integenom
uppfyller detta har i uppdragstagarensKFB ställe upplåta nämnda rättigheter.rätt att

immateriella"Eventuella rättigheter delas Såparterna." länge KFB inte utnyttjatav-
upplåtasin enligt uppdragstagaren för patentkostnader ochrätt rättatt ovan svarar

eventuella kostnader till följd intrång.av
beslutar efter samrådKFB med uppdragsforskaren hur och vilkeni omfattning-

publicering skall ske.

Avtalet innehåller härutöver del regleringar gående offentlighet ochen an
sekretess. juridiska innebörden dessa regleringar inte heltDen klar.ärav

Naturvårdsverk,Statens7.3.6 SNV

kontraktsbestämmelser tillämpar vid forsknings-De SNV stödsom av
projekt bl.a. attanger

stöd lämnas i form bidragav-
skall underrättas forskningsresultaten före publicering ellerSNV om-
offentliggörandeannat

Avtalet reglerar inte i övrigt vad skall gälla angående ägande- ochsom
nyttjanderätt eller publicering och sekretess. heller kontraktetInte tar
ställning till vad gäller med avseende på eller förbud skyddarätt attsom
resultaten patent.genom

förmodligen dra slutsatsenkan rättsinnehavaren harDärav attman
söka och kommersialisera resultaten bli åter-rätt att patent att utan att

betalningsskyldig till SNV.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning,7.3.7

MISTRA

uppgift inte fattatEnligt har MISTRA något beslut särskiltännu om
kan därför inte vilken policy stiftelsenDetprogram. nu anges som

kommer utveckla vad gäller hantering resultat framkommeratt av som
till följd framtida satsningar.av
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avtalsutkast spridit framgårAv MISTRA dock det ärett attsom
uppfattning hanterasresultat skall på så publiceringMISTRAs att sätt att

spridning resultat skall ske i den kommersiellaoch mån intressen inteav
talar däremot.

Enligt avtalsförslaget ankommer det högskolan eller organi-annan
har därav bedöma möjligheternasation kommersialiseraatt attsom vana

omhändertagandet exploateringen i förstaresultat dess skede.samt av
Avtalet vidare det ankommer på högskolan teckna avtalatt attanger

med deltagande forskare angående bl.a. ägande- och nyttjanderätt till
vad skall gälla angående sekretess.resultat samt om som

Avtalet inte återbetalning medel skall ske till följdstatuerar att av av
framkomna resultat exploateras och intäkter.att genererar

Stiftelsen för strategisk forskning, Strategiska7.3.8

Stiftelsen

igångsättningsavtal.Stiftelsen har tecknat antal s.k.Strategiska Dessaett
skapa förutsättningar för lång-löptid och syftar tillavtal har kort att

Igångsättningsavtalen reglerar inte vadforskningsprogram.siktiga som
respektive sekretess ochangående ägande- och nyttjanderättskall gälla

igångsättningsavtalen Strategiska Stift-publicering. Däremot attanger
tecknande programavtal kommer fordra dessa frågorvidelsen att attav

bilagtsenlighet med vad framgår igångsätt-regleras i PMsom av som
ningsavtalet.

nämnda framgår bl.a.PMAv att:
publiceras i vetenskapliga tidskrifter medså möjligt skallresultat snart som-

spridning eller offentlighetoch internationellrefereesystem annatges
motsvarande sätt

publicering sådanaresultatskall patentskyddas där så möjligt ochresultat är att av-
patentlagen stadgar offentliggörande sålunda patentsöktafår anstå intill dess av

resultat
skall regleras mellan berördarörande ägande- och nyttjanderättfrågor parter-
skall godkännas Strategiska Stiftelsen.regleringen ägande- och nyttjanderätt avav-

Standardavtal7.3.9 EUs

uttömmande och detalj rikt vadStandardavtal reglerar påEUs sättett som
angående nyttjande-förhållande till Kommissionen ägande- ochgäller i

framkommer inom FoU-projekt. avtalettill resultat EUs Avrätt som
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framgår vad gälleräven angående publicering och sekretesssom av
sådana resultat.

Avtalet konstruerat på såär dess reglersätt bindandeatt förär de
ingår i projektarbetet,parter och dessa får inte sinsemellan träffasom

avtal innebär minimireglema inte kan uppfyllas.att Detta innebärsom
vid tecknande andraatt avtal sinsemellanparterna eller medav annan

alltid måste förbehålla enligt standardavtalet.rätten
Vid fördelning rättigheter laborerar standardavtalet medav ett stort

antal framgårDessa bifogadparametrar. tablåav .I princip innebär avtalet äganderätten till så kalladatt Bakgrunds-
och Projektresultat inte påverkas avtalet deltagandeattav partermen
inklusive högskolan måste tillse resultaten kan spridas enligtatt det
schema i den bifogade tablån TABLE 1..som anges

Vad gäller publicering och sekretess resultat överlåter avtalet iav
princip åt stödmottagarna träffa överenskommelseatt vad där-om som
vid skall gälla. I avtalet samtliga förutomatt vissarapporteranges an-
givna skall förbli hemliga. Innebörden denna skrivning torde attav vara

huvudregel skall hemlighållasrapporter Kommis-m.m. som attmen
sionen på i avtalet angivet fårnärmare sprida dem.sätt

vilkenI mån eller omfattning stödmottagande har pub-parter rätt att
licera resultaten alternativt hemlighållaär dem framgårtvungna inteatt

standardavtalet. praktikenI hanterar denna fråga enligtav parterna eget
gottfinnande och reglerar i förekommande fall förhållandet i separata
avtal, s.k. konsortialavtal.
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Med hänsyn till standardavtalet förutser de samarbetande stödmot-att att
tecknat konsortialavtal regleraräventagama parternas rätts-som

förhållanden på till standardavtalet kompletterande detett sätt är även
nödvändigt studera dessa avtal för i de särskilda fallen förståatt vadatt

fullt gäller angående ägande- och nyttjanderätt respektive pub-utsom
licering och sekretess.

7.3 Näringslivetl O
.

Näringslivets stöd dikteras de villkor avtal ochav som anges genom
övriga överenskommelser med stödmottagaren. detAven inte finnsom
någon policy för industrin så kan följande typavtal urskiljas.gemensam

Donationer

Donationer normalt förbehåll skallutan annat än attges pengarna
användas för visst forskningsändamål. Av avtalen framgår inte hur
resultaten skall förvaltas med avseende på ägande- och nyttjanderätt
eller publicering och sekretess. torde innebäraDetta högskolan i för-att
hållande till donatom fritt förfogar resultaten och själv råderöver över
hur resultaten skall hanteras.

Uppdragsforskning

Vid uppdragsforskning lämnar industriföretaget uppdrag åt högskolanett
utföra viss angiven forskning, ibland lösa vissatt närmare uppgift.att en

Ersättning härför till högskolan.utgår principI betalar industriföretaget
full ersättning för de kostnader och påslag högskolan enligt sinasom

har fakturera vid uppdragsforskning. Mot bakgrund häravatt ärnormer
det naturligt industriföretaget förvärvar omfattande rättigheteratt till de
resultat framkommer till följd uppdragsforskning.som av

Gränsen mellan uppdragsforskning, dvs. de fall där industripartenren
faktiskt betalar fullt för uppdragets kostnader inklusive påslag, och deut
fall där forskningen samfinansieras med högskolan eller finansiärannan

inte tydlig.är
Fastän viss forskning betecknas uppdragsforskning kan därförsom
sådant avtal innehålla inslag innebär industrin inteett erhållerattsom

äganderätten eller omfattande nyttjanderätt till resultaten träffautan att
avtal med högskolan och/eller de forskare skallseparat utförasom
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används redovisas i punktenregler därviduppdraget. De sam-som
samarbete, följer.finansiering eller som

eller samarbeteSamfinansiering

deltagaredeltagande projekt varvid samtligafall skapardettaI parter ett
delfinansieringenverksamheten. sällan gårfinansiärer Intekan avvara

industriföretaget med kontanta medel ellertill på så sätt att genom
kostnaderna,arbete för sin delformnaturainsatser i eget avsvararav

hjälpkostnaderna med finansiellfinansierar sin delhögskolanmedan av
organisationer finansierar dennaeller andrastödorgande statliga somav

och dikteras främsttill högskolan varierarStödnivånverksamhet.typ av
statsstödsregler.EUsav

villkor industri-omfattning och på vilkai vilkenavtaldessaI anges
vad skallforskningsresultaten. reglerasDessutomhar tillrättparten som

publicering och sekretess.angåendegälla

Probleminventering7.4

FoU-verksam-finansierarantal aktörerförekommerDet ett stort som
olika krav på hurnaturliga skälställerhögskolor.vid Deheten av

ägande- och nyttjanderättvadskall hanterasresultatframkomna avser
och sekretess.publiceringsamt

villkor ochmellan näringslivetsskillnad föreliggeravgörandeEn
publiceringen dem.till resultat ochgällervillkor vad rättstatens av

omfattande till resultaten ochförvärvanäringslivet önskarMedan rätt
oftaknow-how, intressehemlighålla demvid behov är statensäven som

allmänt tillgängliga.spridas ochskallresultateninriktat på görasatt
sig emellertid åtskiljerfinansiäremasstatliga ävenDe synsätt

skydd-främmande för resultatenorganisationersinsemellan. Vissa är att
detta. Skälet till demedan andraimmaterialrätt accepterargenomas

stödja olikaorganisationerna harde olikakanolika attattsynsätten vara
syften för sin verksamhet.har olikaochforskning äventyper av

stödja sådan liggerorganisationer FoUvissaönskarSålunda att som
sin huvuduppgiftmedan andratillämpning,industriell attnära ser som

grundforskning.stödja
Även accepterade definitioner begreppennågorlundafinnsdet avom

och "tillämpad forskning"grundforskning""industriell"grundforskning",
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det i praktiken inte lättär bedriva FoU strikt hålleratt sig inomsom en
dessa definitioner. Därav följer resultat grundforskningattav kanav

reglerade på sådant resultatensett sätt endastatt i begränsadägarevara
omfattning råder resultaten. Vidöver finansieringsfas kanen senare
alltså inte rättsinnehavaren sådana resultat konflikt med tidigareutanav
tecknade avtal tillmötesgå den finansiärens berättigade intressesenare

förvärva omfattandeatt till resultaten.rätt
vissa fallI förekommer det och projektatt stödsett flerasamma av

finansiärer. sådanaI fall blir avtalssituationen svårbemästrad för
de olika fmansiäremamottagaren ställer krav inte förenligaom ärsom

med varandra. Sålunda kan det konstateras EUs stödregleratt är mer
långtgående våra nationella stödorgansän vad gäller reglering hurav
rättigheterna skall hanteras. Med hänsyn till EUs regler normalt inteatt

möjligaär påverka härvidlag detatt nödvändigtär de svenskaatt
stödreglerna utformas på sådant de åtminstoneett sätt inte blockeraratt
för stödmottagarna uppfylla EUs regelsystem.att

En avtalssynpunkt komplicerande omständighet i sammanhangetur
det finansiella stödetär tillatt respektive högskola, medan rättig-ges

heterna till de resultat framkommer normalt innehas den forskaresom av
utfört arbetet. dettaI sammanhang inte någon skillnadgörssom

beroende på resultaten patenterbarär uppfinning, upphovs-om etten
rättsligt skyddat alster eller föremål för immaterialrättsligt skyddannat
eller företagshemlighet.en
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Sekretess8 och forskning

8.1 Allmänna rättsliga förutsättningar

myndigheter och derasFör anställda och uppdragstagare gäller i princip
offentlighet. regeringsformenI yttrandefrihet. gällerDengaranteras även
befattningshavare vid statliga och kommunala myndigheter och således

anställda och uppdragstagare vid universitetäven och högskolor. Ytt-
randefriheten för anställda och uppdragstagare vid myndigheter kan
endast begränsas till följd bestämmelser i sekretesslagen eller för-av
fattning till vilken denna hänvisar eller i den regeringen utfärdadeav
sekretessförordningen. myndighetEn kan därför inte handegen

interna instruktioner, tystnadspliktsförbindelser eller avtalgenom
inskränka anställdas och uppdragstagares grundlagsfästa yttrandefrihet.

sekretesslagenI särskilt skyddsvärda intressen.anges
Yttrandefriheten innebär anställda och uppdragstagare hosatt en

myndighet fritt kan lämna uppgifter till utomstående uppgifternaom-
inte omfattas sekretess. Yttrandefriheten kompletteras med den iav
tryckfrihetsförordningen fastlagda för allmänheten delrätten att ta av
myndighetens allmänna handlingar. handlingFör skall allmänatt en vara
krävs den skall inkommen till myndighet eller där upprättad.att vara
Bestämmelser härom finns i tryckfrihetsförordningen.

Vad med inkommen handling vållar sällan tolknings-som avses
problem. upprättad handling kanBegreppet svårare avgränsa.attvara
Härmed i princip handlingar i avslutade ärenden såvitt gällersamtavses
handlingar, inte tillhör ärende, handlingar erhållit sinettsom som
slutliga utformning. bl.a. expedieradeHärutöver handlingarär att anse

upprättade. Myndighetens handlingar i pågående ärenden, s.k.som
minnesanteckningar eller mellanprodukter, inteär att anse som
upprättade handlingar och därför inte heller allmänna handlingar.utgör

arbetshandlingarDe i vilka allmänheten inte har till insyn.är rätt
Arbetshandlingar omfattas tystnadsplikt endast de innehållerav om
sekretesskyddade uppgifter. dennaUr synvinkel föreligger ingen skillnad
mellan allmänna handlingar och arbetshandlingar.

det gällerDå material i pågående forskningsprojekt torde ligga när-
till hands sådan information arbetsmaterial ochmast att attanse som
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expedieradeinkomna handlingar,handlingar endastallmänna utgörs av
sambando.dyl. iprodukter såsomhandlingar, slutliga rapporter samt
ÄvenOmhändertagna handlingar.myndighetenmed slutrapporten omav

begränsadforskningsprojekt kanhandlingar imängden allmänna ett vara
yttrandefrihetinformation omfattasövrigerinrasså bör ävenatt avom

sekretesskyddade. Arbetshandlingar,uppgifterna inte är somom
det inte föreliggersåledes lämnassekretess, fåromfattas ävenut, omav

detta.skyldighet göraatten
särskildendasthandlingar får begränsasi allmännaInsynen genom

vilken dennaförfattning tillsekretesslagen ochlag varvid annanavses
vilka syftenförtryckfrihetsförordningenkaphänvisar. l §I 2 anges
forskningenHit hör intefår begränsas.handlingari allmännainsynen

forskninguppgifterhandlingar ochkansådan. rörDäremot somsom
gälleri frågasyften. Såvitti andrasekretessbeläggas är attnu

föroffentlighet kanhandlingarsallmännabegränsning göras attav
intresse. Medenskilds ekonomiskaskydd förbehovettillgodose av

juridiskafysiskasammanhang såväldettaenskild i personer somavses
och sekretessoffentlighetmil. frågaföretag Isåsom ompersoner

med svenskjuridiskmyndighet ellerutländski principlikställs person
det intesärskilt understrykassammanhangetbör ienskild Det attperson.

forskning isekretessbeläggamöjlighetgenerellfinns någon att annan
skydds-angivettryckfrihetsförordningeninågotdetta följermån än av

ekonomiskaenskildsskyddet försäkerhet ellerriketssåsomintresse
intressen.

forskningsstödvidSekretess8.2

stöd-myndighetsförutsättningar i statligunder vissagällerSekretess
sekretesslagen harregleras i 8 kap 6 §sekretessverksamhet. Denna som

lydelse:följande

myndighetsdet, i statligregeringen föreskriverutsträckninggäller, i den"Sekretess
tillsynprisreglering, tillståndsgivning,planering,består i utredning,verksamhet, som

ellertransportverksamhetproduktion, handel,avseendepåstödverksamhet medeller
uppgiftövrigt, förnäringslivet i om

forskningsresultat,uppfinningar ellerdriñförhållanden,affärs- ellerenskilds om
uppgiften röjs,skadaden enskilde liderdet kan attantas om

för den har iförhållandeneller personligaekonomiska trättandra som
myndig-föremål förförbindelse med denliknandeaffársförbindelse eller ärsom

verksamhet.hetens
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Sekretessgäller, i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande ellerstat
mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet, i första stycket,som avses
för uppgift enskilds ekonomiska eller personliga förhållandenom myndighetensom
förfogar på grund avtalet.över Föreskrifterna i kap.14 1 3 får inte i frågaav -denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.om

Regeringen kan för särskilt fall förordna undantag från sekretess harom som
föreskrivits med stöd första stycket den finner det viktav om attvara av
uppgiften lämnas.

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretesseni högst tjugo år."om
Sekretess gäller endast i den utsträckning regeringensom synes som
föreskrivit det. Sådana föreskrifter meddelas regeringen i sekretess-av
förordningen. bilagaI till denna sådan sekretess gäller bl.a.atten anges
i stödverksamhet hos NUTEK och forskningsråden.

8.3 Sekretess i uppdragsforskning
I 8 kap 9 § stadgas följande:

"Sekretess gäller hos myndighet för uppgift provning, bestämningsom avser av
egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller
statistisk undersökning eller sådant uppdragannat myndigheten utför försom
enskilds räkning, det måste uppdraget har lämnatsantas under förutsättningattom

uppgiften inte röjs". Regeringen kanatt för särskilt fall förordna undantag frånom
sekretessen, den finner det vikt uppgiften lämnas.attom vara av
I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo är.om Hos
högskoleenhet gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos ochpatent-
registreringsverket gäller sekretesseni högst femtio år."

bestämmelseDenna i sekretesslagen reglerar således sekretessen för
uppdragsforskning. Bestämmelsen i första hand sikte på skyddatar att
uppdragsgivarens ekonomiska förhållanden den avfattad såär attmen
den också skydd för tredje både det gäller personliganär ochger man
ekonomiska förhållanden. Sekretessen ofta förutsättningär för atten
enskilda skall anlita myndighet eftersom de vanligen önskar fåen att

sekretesskydd de skulle få hos privat forsknings-samma som en
institution. Allmänhetens legitima intresse insyn i verksamheten hosav

uppdragsmyndighet i regel obetydligt.är Av denna anledning före-en
ligger sekretess utlämnande uppgift kanoavsett ett medföra skadaom av
eller förutsättningSom för sekretessen gäller dock det måsteatt antas

uppdraget har lämnats under förutsättningatt sekretess.av
Vid riksdagsbehandlingen förslaget till sekretesslag anfördesav ny

bl.a. följande: "De forskningsuppdrag universitet och högskolorsom er-
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viktigtuppfattningutskottets ettenligtenskilda fårfrånhåller varaanses
och destimulansdentillmed hänsynutvecklingvetenskapligled i

Eftersomtillgodo.forskningenkommerdetta sätt upp-resurser som
uppdragsgiv-vidareutvecklapåfall gåri mångadragsforskning attut

bringaalltid villdenne intenaturligtdetkanprodukter omvaraarens
kanSekretessoffentligheten.tillforskningsresultatetelleruppdraget

ellerforskaretillskalluppdragetförförutsättningdärför att engesvara
undervisningsanstalt."offentligvidforskningslag en

forskningsuppdragsedvanligaförutomhar§kap 9stöd 8Med av
företagfrånlämnasuppgifterförsekretessföreliggaäven ansetts som

examensarbetegrund förtillliggaförhögskoleinstitutiontill att som
framgicki måletutredning attAvföretaget.förintressenhade även

lämnadeblivitha änkunde annatuppgifter inteifrågavarande antas
sekretess.förutsättningunder av

ellerhögskolavederbörandeinnebär§i kap 9Bestämmelsen 8 att
intedetuppdragsforskning över-isekretessiakttaharinstitution omatt

eljestuppdragsgivarenellerpublicerasfåruppgifternaenskommits att
lämnasuppgifterna ut.medger att

sekretessbestämmelserandraVissa8.4

kansammanhangetisekretesslagenbestämmelser i avAndra varasom
följande:ärintresse nämnaatt

förmyndighethossekretessgällersekretesslagenkap 10 §Enligt 8
falli andraenskild, ändriftförhållanden förelleraffärs-uppgift somom

ioch §upplåningsverksamhet 9 trättgäller§kap 8i 8avsessom
kananledningsärskilddetmyndighet,medaffärsförbindelser avom

bestämmelseröjs.uppgiften Dennaskadaenskilde liderdenatt omantas
isekretessintresseenskildadentillgodose partensavsedd avattär

Huruvidaföretag.och privataallmännadetmellanaffärsförbindelser
utväxlas iuppgiftertäcka ettskulle kunna gemen-sekretessen även som

ingafinnsSåvitt bekant rätts-tveksamt.forskningsprojekt ärsamt mera
detendastgällerSekretessenfallet.skullesåfall omatt varaangersom

skadaliderenskildedenkan partenanledningsärskild attantas omav
automatisktsekretessinnebär intebestämmelse attröjs. Dennauppgiften

träffatdärförforskningsprojekt att parternaiuppgifterförråder ettt.ex.
detuppdragsforskningvid ärgällervadtillavtal härom. I motsats som

gäller endastsekretesssekretessabsolut utanfrågaintesåledes enom
föranledaskulleröjandeanledningsärskild ettattfinns att antadetom



SOU 1996: 70 Sekretess och forskning 137

skada för den enskilde parten.
Vidare bör i kap1 12 § vari föreskrivs i frågaäven nämnas att om

företagshemligheter finns tystnadspliktsbestämmelser bestämmel-utöver
gäller enligt sekretesslagen. Härmed åsyftas bestämmelserna iser som

lagen skydd för företagshemligheter.1990:409 I 7 § nämnda lagom
föreskrivs arbetstagare uppsåtligen eller oaktsamhet röjeratt en som av
eller utnyttjar företagshemlighet hit räknas forskningsresultatävenen
hos arbetsgivaren han fått del i sin anställning under sådana för-som av
hållanden han insåg eller bort inse han inte fick avslöja den skallatt att

den skada uppkommit hans förfarande. Bestämmel-ersätta som genom
lagen företagshemligheteri och i kap sekretesslagen1 12 §serna om

till motivuttalandenbör med hänsyn de ligger till grund för kap1som
jämföras med innehållet i 6 kap sekretesslagen, gäller12 § 1 § som

sekretess för uppgift i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myn-
dighetens drift- och affärsförhållanden det kan någonantas attom som
driver likartad rörelse på myndighetens bekostnad uppgiftengynnas om

bestämmelse således tillkommen förröjs. Sistnämnda skyddaär att myn-
digheternas affärsverksamhet.

Slutligen bör kap sekretesslagen innehåller8 13 §nämnas som en
bestämmelse skydd för uppfinningar eller företagshemligheter iom sam-

Sekretessen gäller i sådana ansöknings-band med ansökan patent.om
ärenden och hembudsärenden enligt lagstiftningen arbetsgivarens rättom

arbetstagares uppfinningar. finns således inte någon generelltill Det
för uppfinningar.sekretess
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9 Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor regleras dels i författning, dels i kollektivavtal. En
allmän bestämmelse förbud för anställda vid statliga myndigheterom att

s.k. förtroendeskadliga bisysslorutöva finns i § lagen7 1994:260 om
offentlig anställning. skallDen bakgrund objektivitets-motses av
principen i kap.1 9 § regeringsfonnen. Den har också samband med
reglerna jäv i ll och 12 förvaltningslagen 1986:223.om

Enligt § lagen7 offentlig anställning får arbetstagare inte haom en
någon anställning eller något uppdrag eller någon verksamhetutöva som
kan rubba förtroendet för hans eller någon arbetstagaresannan
opartiskhet i arbetet eller kan skada myndighetens anseende.som

förarbetenaAv till regeln prop. 1970:72 framgår75 bl.a.s.
följande. Förbudet bisysslor alla slags tillfälligamot elleravser

sysslor vid sidan arbetstagarenspermanenta anställning. Vidav
prövningen risken för förtroendeskada skall hänsyn till omfatt-av tas
ningen arbetstagarens bisysslor och till bisysslan berör myndig-av om
hetens arbetsområde. Fackliga förtroendeuppdrag, politiska och andra
ideella förtroendeuppdrag statliga och kommunala uppdragsamt torde
sällan omfattas förbudet.av

Enligt § anställningsförordningen1 l 1994:373 skall myndigheten
informera sina arbetstagare vilka bisysslor enligt myndighetensom som
bedömning inte förenliga med 7 § lagenär offentlig anställning.om
Enligt 12 § förordning skall myndigheten på begäransamma av en
arbetstagare lämna skriftligt besked huruvida bisysslaett enligten
myndighetens bedömning förenlig med nämnda lagregel.är Beskedet får
överklagas till regeringen. fråga högskolerektorerI det emellertidärom
regeringen beskedet.som ger

kapI 3 § högskolelagen7 1992:1434 finns särskild regelen om
vissa bisysslor högskolelärare kan ha. bestämmelsen,I alltsåsom som
inte högskolerektorer, behandlas sådana bisysslor forsk-avser som avser
ning och utvecklingsarbete inom tjänstens ämnesområde, s.k. ämnes-
bundna FoU-bisysslor. Enligt bestämmelsen, i förhållande till 7 §som
lagen offentlig anställning utvidgar ämnesbundnarätten utövaattom
FoU-bisysslor, får högskolelärare sådana bisysslor,utöva lärarenen om
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högskolan; bisyss-förtroende förallmänhetensskadardärigenominte
tjänsteutövning.från lärarensåtskildahållas klartdessutomskallloma

framgår1985/86:11 s.11bestämmelsentill prop.förarbetenaAv
får till följd någonbisysslorsådanaInnehavföljande: att annansomav

förskada förtroendetfårdrabbas jävhögskolanvidarbetstagare antasav
förtroendetskadarviss bisysslabedömningenVidhögskolan. av om en

bisysslan innefattartillsärskild hänsynmåste etthögskolanför tas om
lärare harför läraren. Omekonomiskt ettstort enengagemang

verksamhet inombedriverrörelseinflytandeavgörande över somen
förförtroendetrisken förämnesområde,institutionshans är att

Även tjänsteställning måstelärarenspåtaglig.skadasskallhögskolan
medförabisyssla skallförsannolikhetenSålundabeaktas. större attär en

inflytandeställning harsinlärarenförtroendeskada ett stortgenomom
förhållandetOckså dethögskolan.inom att ettverksamhetenöver

harbisysslorinstitutionvid ettlärarnaantalbetydande genomenav
fall,i vissahögskolan kanutanförekonomisktgemensamt engagemang

ställning vidledandeintarlärarnainte någonäven enavom
dettamisstankeupphov tilltänkasinstitutionen, att engagemangomge

institutionen.vid Lärarnasverksamheteninriktningenpåverkafår av
otillåtna.fallsådanaibisysslor bör vara

högskolanskall1993: 100högskoleförordningenkap. 23 §Enligt 4
eller slagbisysslorvilkalärareinformeralämpligtpå sätt avom

högskolelagen.med kap. 7 §förenliga 3kanintebisysslor ansessom
fårhögskolan ATHinomför tjänsteravtaletEnligt 5 § 2 mom.

uppdrags-elleraffärs-bedrivermyndighetvidarbetstagare som
elleranställninginnehatillståndarbetsgivarensinteverksamhet utan

för dennaområdetinomdriva företagellerdel ihauppdrag hos,
verksamhetförvärvssyfteövrigt iheller i utövainteverksamhet och som

tillståndArbetsgivarenskonkurrensbisysslor.s.k.områdenämndaberör
anställdainte förgälleriRegeln ATHregeringen.lämnas somav

upphörandeavtaletharchefsavtalet,det ersattomfattas omsomnyaav
chefslöneavtalet m.m.av

inte fårarbetstagareföljerprinciperarbetsrättsliga attallmännaAv en
frånhonomhindrardettaomfattning attsådanbisysslor i attutöva

gällerbisysslor.arbetshindrande Dettas.k.arbetesittfullgöra
kategorierdehör till någonbisysslornahuruvidanaturligtvis oavsett av
tordebisysslorarbetshindrandemedProblemen varanämnts ovan.som

driveranställningarsidan sinavidarbetstagarnaaktuellasärskilt när av
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inverka möjligheternaför företaget kan påföretag; engagemangetegna
arbete.fullgottgöra ettatt

följs i vilkenför dethögskolas ledningRespektive att uppansvarar
inverkar påbisysslor hur dessaanställdadeutsträckning utövar samt
skall skaffahur ledningenhögskolan. Frågan blir dåvidverksamheten

lärare ibisysslor förekommer.vilka Eninformationsig varssomom
högskoleförordningenkapenligt 4 24 §forskningtjänst kan ingå är

nämnvärdsina bisysslorhögskolanunderrättaskyldig att avom
Beträffandeämnesområde.varaktighet inom tjänstensochomfattning

och övrigaomfattas chefsavtaletdemanställdaövriga utom avsom --
Enligt den regeln gällerintresse.bisysslor § 1 ATH5 attär enavmom.

uppgift till arbetsgivarenanfordran lämnaskyldigarbetstagare är att
bisysslor; uppgifthan inneharomfattningi vilkenhuruvida och om

finnerarbetsgivarenendastarbetstagarenfår dock avkrävasbisysslor om
Beträffandetjänsten.till hansdärtill med hänsynanledning sätt utövaatt

avtaletstället enligt i detchefsavtalet gäller i 3.2omfattasdem avsom
huruvida och iuppgift till arbetsgivarenskyldiga lämnade är attatt

bisysslor. frågaåta sig Iinnehar ellerdeomfattningvilken att omavser
uppgiften till regeringen.lämnashögskolerektorer

bisysslaotillåtenanställdblirledningen utövarOm att enenvarse
rådgivning,samtal ochrättelse åstadkommashandbör i första segenom

bisysslan arbets-hjälpa ochSkulle detta inte är1985/86:11 12.s.prop.
chefsavtaletoch 3.2enligt ATHledningen 5 § 1hindrande, kan mom.

med bisysslan.delvis upphörahelt elleranställdeålägga den att
också blianställning kanoffentliglagenenligt 14 §Disciplinansvar om

avskedande.elleruppsägningallvarliga falliaktuellt liksom --
medCirk. 1990 A7finns ibisysslor SAVinformationNärmare om

A1.tillägg 1993
granskat bisyssloreffektivitetsrevisionRiksrevisionsverket har i en

1995:45.högskolor RRVuniversitet ochvid
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Tidigare statliga utredningar10

finns mycket korta sammanfattningarNedan antal statliga ellerettav
motsvarande utredningar har relevans för utredningens proble-som
matik. Utredningen uttömmande.är

till ökad välfärd, 1979:1Vägar Ds Ju

Uppgiften för delegationen förutsättningslöst bedöma utveck-attvar
lingsbetingelserna för det svenska näringslivet. skulle kartläggaMan hur
konkurrenskraftigt och känsligt svenskt näringsliv i förhållande tillär
omvärlden.

huvudsakliga slutsatsen det svenska näringslivets framtidaDen är att
utveckling beror i grad på den allmänna politiska och socialastörre
miljön specifika näringspolitiskapå insatser. Kostnadsnivånän per

skallproducerad enhet i paritet med våra viktigaste kon-vara
finnaskurrentländer. skall motivation och tillräckliga ekonomiskaDet

incitament för arbete, utbildning, initiativ och förnyelse. ökadKravet
finns inom alla områden, vilket ställerkompetens krav på utbild-stora

behövs viss grad stabilitet i de allmännaningssystemet. Dessutom en av
spelreglerna i samhället.

FoU-samverkan,Högskolan SOU 1980:46i

uppdraget ingick belysa olika aspekter samverkan mellan hög-I att av
företag, myndigheter,skolan å sidan och organisationer och forsk-ena

ningsråd å den andra sidan. Utredningen betonar ökad samverkanatt en
inte får ske på bekostnad högskolans traditionella uppgifter och attav
det skall finnas balans mellan inomvetenskapligt forskningmotiveraden
och den forskning fyller visst behov från samhället i övrigt. Förettsom

forskningsprojekt med fler intressenter högskolan föreslåsänett att
projektet bedöms den centrala organisationen inom högskolan. Omav

offentlig intressent inblandad i forskningsprojektet föreslåsär attannan
denna organisation behandlar ärendet internt. Högskolan skall enligt
utredningen få i form personella förstärkningarstörre t.ex.resurser av
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för kunna behandla dessa projekt. föreslårMantyperatt attav en
utredning tillsätts skall behandla hur finansiering från näringslivetsom
skall ske i dessa fall. Anställda inom högskolan skall också kunna

sig i verksamhet inom näringslivet eller organisation.engagera annan
föreslår striktare kontrollSamtidigt bisyssleverksamhet.man en av

Innovationspolitikför tillväxt, Ds 1981:18

tillsättandevarAvsikten med arbetsgruppens utforma svenskatt en
tidigare hade länderinnovationspolitik. Redan USA, Storbritannien,som

utarbetat sådan politik.Holland och Frankrike Tiden knapp ochen var
koncentrera sig helhetssyn området.skulle på påatt presentera enman

tillsatte utredningen, ville få analys deIndustridepartementet, som en av
för sådan politik och förslag antalviktigaste åtgärderna på etten

konkreta åtgärder.
utvärderingen konstaterade utredningen Sveriges innovations-I att

konkurrensförmågaförmåga mycket viktig del landets ochär en av
medvetendärmed dess allmänna välstånd. skall välMan attvara om

innovationspolitiken långsiktig och inte kan fåmåste att manvara
resultat. Innvationsprocesser till sin osäkersnabba är natur en

generella metoder förfinns dessutom ingaverksamhet. Det en
dem. finns idag mängder goda idéer antingenutvärdering Det av somav

föreslagna åtgärder finnsned eller kommer i fel miljö. Blandläggs
skattemässiga förändringar för stärka innovationsprocessema,att

investeringsbolag för nyföretagande, bildandeinförande ett av enav
försök med innovationscentrum skallsmåföretagarbörs, ett som

drivas vidare i företagsform.avknoppning idéer kanunderlätta somav

meddelandesamspelet näringsliv-högskola, 260 1989IVAIVA om

för företag olika storlek och från hög-Företrädare representanterav
högskola-närings-i symposieserie angående samverkanskolan deltog en

industridepartementet. Vidskedde på uppdragliv. Arrangemanget av
diskuterades antal delfrågor. redovisas någrasammankomsterna Härett

dessa".av
samverkan måste utvecklas långsiktigt för lyckas.fannMan att att

samverkansmekanismen personkontakter ochfrämstaDen är person-
Eftersom svenskt högskole-och mellan organisationer.rörlighet inom

skall högskolan koncentrera sig påhar begränsadeväsen resurser
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grundläggande områden förutsättningar förforskning inom som ger
industriella tillämpningsområden. Samtidigt påpekar detmånga attman

forskningsområdenangeläget finna kan intressantaär att nya som vara
dessa forskningsområden rekommenderarför svensk industri. På nya

samverkansprojekt i utsträckning finansieras stiftelserviastorsomman
med näringslivet.och tillsammans

produktivitet och välstånd,Drivkrafter för SOU 1991:82

utredningen Sveriges försämrade produktivitets-Bakgrunden till var
få underlag för politik skulleutveckling och regeringen ville en som

Delegationen konstaterade produktivitets-främja tillväxt i ekonomin. att
Sverige den snabbaste i världen under första delentillväxten i avvar

hög nivå under ochTillväxten fortsatte sedan på 50-1900-talet. en
fanns vissa länder hade högre tillväxt.det då60-talen änäven somom

utvecklingen kraftigt och landet fickoch 80-talen vändesUnder 70- en
i jämförelse med andra västeuropeiskaförsämring tillväxtenklar av

till stabiliseringspolitiken ledde tillViktiga orsaker dettaländer. attvar
Samtidigt skedde försvagningvilja till förändring.minskad avenen

viktigastekapitalbildning i svensk ekonomi.drivkrafterna för De
utredningentill med problemet enligtför kommaåtgärderna rättaatt var

förnyelse och kompetenshöjning, samtidigtmotivationen förstärkaatt
ekonomin behövde höjas.omvandlingstrycket i den svenskasom

högskole-ochför stiftandeprocesserVägledning universitetinom
området, RRV 1993

samarbetet mellanöka kunskapsflödet ochled iSom strävan attett
föreslagithade den dåvarande regeringenhögskola och näringsliv att

Holdingbolagen skullefå bildas vid vissa lärosäten.holdingbolag skulle
i denna utredningbolag för forskning. harfå möjlighet RRVägaatten

skallUtgångspunkten enligtbehandlat bolagsforrnen. RRV attvara
holdingbolaget, skall hadotterbolag tillkommerprojekten, att varasom

och ha kommersiell tillämpning.konkretitionsgradvissnått enen
dessutom ha finansieringenligt organisationenProjekten bör externen

bolag,kunna bildas kring projektet.bolag skall Dettaför att ett
sinaskall tidsbegränsat. det uppnåttprojektbolaget, Närvara

Ägareintressent. tillskall det säljas till privatutvecklingssyften
skallholdingbolagen staten.vara
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University-Industry relationships, RUT-93

Utredningen uppföljning års1993 universitets-är och högskolre-en av
fonn. behandlasI områden samverkansfonnemarapporten mellansom
näringsliv och högskola i Sverige. relaterasDetta till det system som
finns i England.

Rapporten kommer med antal rekommendationer, däriblandett att
utredning lärarundantaget bör föreslårMan vidaregöras. atten om

medel tillförs forskning och undervisning inomexterna visstettsom
område skall godkännas högskolans centrala organisation. Enav
utredning behöver för undersöka i viken grad högskolangöras kanatt
medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt har potential attsom
kommersialiseras. Universiteten rekommenderas definera denatt
huvudsakliga verksamhet kontaktsekretariaten skall ha.som
Utvärderingar deras verksamhet bör ske med syfte förbättra ochattav
underlätta kommande prioritering.

förInnovationer Sverige, SOU 1993:84

"Innovationer för Sverige" beskriver hur svår innovationsverksamheten
Utredningen mycket med det handlarär. just innova-är attnoga om

tionsverksamhet och inte enstaka innovationsprocess. Eftersomen
verksamheten består rad unika händelser förverkligandetiav en av en
idé det omöjligt lägga fast entydig och enkel innovations-är att en

Bakom innovationsverksamheten finns istället mångfaldprocess. en
faktorer. sådan faktor de inblandadesEn personliga egenskaper ochär
relationer. allmännaDet samhällsekonomiska klimatet är även av
betydelse och verksamheten ekonomisk stabilitetgynnas av som ex.
låg låg inflation och väl fungerande marknader.ränta,

de ekonomiska förslagenAv kan nämnas:
Förändringar skattesystemet för innovationsverksamhet.attav gynna
Bildandet speciell organisation, innovationscentrum,ettav en som-
kan gå i tidiga stadier innovationsverksamheten. Organisationenav
skall kunna på idéer befinner sig tidigt utvecklings-satsa ettsom
stadium och där syfte arbetet skall uppfylla konkretaatt attvara
kundkrav. Innovationscentrum föreslås kunna använda miljoner100
kronor/år.

Bland förslagen i syfte förbättra det psykologiska innovationsklimatetatt
märks:
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skall finnas möjligheter tillDet avknoppning från existerandesamma-
företag det finns for avknoppningsföretag från högskolan.som

uppfinnareAdjungerade knyts till universitet och högskolor för att-
tjäna högskolans inspirationskällor. utvecklasDessutomsom
uppfinnaren själv och höjs för uppñnnarna,statusen anser
utredningen.

och kommunala stiftelser,Statliga 1995:62Ds

Under förra mandatperioden inrättades stiftelserden med medel från
avvecklingen löntagarfondema. Sammanlagt bildades elva stiftelserav

detta förfarande. placeradesGenom i stiftelser kanattgenom resurserna
riksdagen efter bildandet inte hur de skall användas. dennaIstyra
utredning behandlas allmänhetens inflytande dessa stiftelser. Iöver
promemorian föreslås särskilda bestämmelser ändring, upphävandeom

fall föreskriftereller åsidosättande i särskilda i stiftelseförordnandenav
för stiftelser bildats kommun, landsting ellerstaten, ettsom av en en
kyrklig kommun. Regeringen skall kunna införa ändringar i sådanam.m.
föreskrifter de förutsättningar stiftelselagen ställer förtrots att som upp
ändring enskilda stiftelser inte uppfyllda.ärav

Forskning och SOU 1996:29pengar,

utrednings syfte det försvenska till-Denna överatt systemetvar se
delning till forskning. Utredningen har prioriterat följandeav resurser
områden i sitt arbete: Universitetens och högskolornas roll utföraresom

Forskningsrådsorganisationen, Sektorsforskningsorganisa-forskning,av
inverkan den svenska forskningen Privatationen, EU:s samt

särskilt de forskningsstiftelserna.finansiärer, nya
högskolankonstaterar står för 90% den offentligtMan att ca av

räknarfinansierade forskningen bort försvarsforskningen.om man
forskningsvolymen ökar kontinuerligtVidare fann inom bådeattman

högskolan och näringslivet. Antalet forskarexamina och publiceringen
vetenskapliga skrifter ökar i takt väl ökningenmotsvararav en som av

i antal förslag framförs i utredningen.tillförda Ett Härsystemet.resurser
redovisas del dessa:en av

inte klararuniversitet och högskolor den växande forskningenOm av
föreslås utbyggnad forskningsinstituten Högskolans rollövervägs.att av

den utföraren sektoriell forskning skall enligt utredningenstörstasom av
Samtidigt förespråkas den finansieringen ökas förbevaras. att externa
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öka utbytet mellan högskola ochoch högskolor.universitet För att
personrörlighet mellantillnäringsliv vill störreuppmuntraman

också de tillsatta forsk-Utredningen beskriverorganisationerna.
de årligen tillför totalt miljarderoch finner bl.a. 1,4ningsstiftelsema att

flertal ämnesområden.forskningen inomkronor till ett

frånfrån RRV,Arbetsmaterial 1996,maj inte utgivenännu rapport om
näringsliv.högskola ochsamverkan mellan

samverkansformema mellan högskola och närings-behandlasI rapporten
funktioner behandlas kandessa. deutvärdering Avliv samt somaven

Holdingbolag,organisation, EU-Högskolans Kompetenscentra,nämnas:
Teknikbrostiftelser.Teknikparker,Kontaktsekretariat,projekt,

grad möjlig-för samverkan bestäms ifinnerRRV storatt avramarna
organisation, företagsstruk-högskolansbegränsningar inomheter och

finansiering och organisation.forskningensföretagens behov samtturen,
till ökad samverkan:exempel förslagföljer någraHär

och klargöraeffektiviteten i samverkanreflekteraHögskolan bör över-
skall gälla.effektivitetskriterierutvärderings- ellervilka som

påverkas lokalt vid högskolorna. DetAttityder till samverkan måste-
långsiktigtuppgift driva sådantledningensförsta handi att ettär

föränd-administrativadet med relevantabackaarbete och att upp
ringar.

kvalitet,avkall vetenskapligpåHögskolorna bör, utan att varage-
försök kanexperiment ochför organisatoriskaöppna gynnasommer

omvärlden.samverkan med
uppgifter olika samverkans-kvantitativabegäraRegeringen bör om-

få bättre överblickårsredovisningar förhögskolornasformer i att en
samverkanssatsningar.olikauppföljningoch av
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mellansamverkanochInnovationer11

högskola i litteraturenochnäringsliv

Introduktion1 l

litteraturflorarikadenöversikttillkapitel syftar överDetta att enge
mellansambandenbegreppsbildning kringochteorierbehandlarsom
på denliggerTyngdpunkteninnovationer.ochteknologivetenskap,

högskoleforsk-mellansamverkanochpolicyfrågorberörlitteratur som
vuxit framforskningtillväxtenindustrielladenochningen somen-

hade börjatoptimismEfterkrigstidensframåt.och1960-taletunder
inte längreekonomiemai mot-tillväxtentycktedå attmattas, man

makt-forskareSåvälforskningsanslagen.statligaökadedesvarade som
mellansambandenkomplexadeförståförsökabörjadehavare mer

kunskap.ochtillväxtekonomisk
forskningsområden;närliggandeolikaurskilja tvåhärkanMan men

andra kringdetochinnovationerindustriellabegreppetkringdet ena
minstintedetteknologi.och Inom ärvetenskapmellanrelationen senare

begrepp.väsentligakunskapvetenskapligrespektiveteknisk
förhållandet mellandebatt veten-florerade1970-taletUnder omen

medförknippadesoftastalltvetenskapteknologi, därochskap som
underindustrin. Förstmedteknologiochforskningakademisk

begreppenmellangränsdragningenuppmjukningsker1980-talet aven
inomutvecklingenföljdminstteknologi, inteochvetenskap avsom en

bioteknologi.
. tidhar påinnovationsforskningen ägnatsdelväsentligEn senareav

innovationer,förmodellenkallade linjäraden såfrånåt avstegatt ta
sinvilka iinnovationer,tillleda turkunskapvilkenenligt geransesny

vetenskapenmodellenlinjäradentillväxt. Iekonomiskökad somses
tillämpadteknologi främstmedaninnovationertillupphovet somses

målmedvetet,någotbetraktasforskningVetenskapligvetenskap. som
impliceraskullenödvändigtvisupptäcktvetenskaplig enom ensom

medvetnadenbeskrivsteknologimedanuppfinning,teknologisk som
påpekar i litteraturenkritikerModellensvetenskapen.applikationen av
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mängd exempel där framsteg inom teknologin banatatten man menar
för forskningen och inteväg exempelvistvärtom utvecklingen ång-av-

ökade intresset för termodynamikenmotom Layton 1988, Gibbonssom
och Johnson, 1982. minstInte historikers studier innovationer ochav
ingenjörers arbete har bidragit till skapa stark bas för kritikenatt en av
modellen.

11.2 Om distinktionen mellan vetenskap och
teknologi

Vår uppfattning vad kan tänkas goda kriterier förom som vara
samverkan mellan näringsliv och högskola, och den roll veten-som
skapen spelar för den industriella tillväxten beror på hur vi definierar
vetenskap respektive vad bör hänföras begreppet teknologi. Densom
linjära uppfattningen innovationer, kannämnts hasägasom som ovan,
sina i upplysningstidensrötter rationalistiska tankestil, där vetenskap
betraktades systematiskt problemlösande i högett utsträckningsom som
förknippas med tekniskt arbete. Senare det fram distinktionväxte en
mellan applied och basic där detscience, ingenjörs-senare rymmer
vetenskapen.

Laestadius 1996 beskriver bland hur den moderna innova-annat
tionsforskningen, baserad på Schumpetertraditionen, med tiden bidragit
till luckra och problematisera innovationsbegreppet.att lyfterHanupp
fram exempel där tekniska innovationer initieratett den vetenskapliga
upptäckten istället för linjaritetentvärtom, förutsätter. Dessutom,som

han, har ingenjörer ofta kunskapsintresse vetenskapliggöraett attmenar
det dokumentet, vilket kan få till följd de vetenskapliga dragenattegna
i ingenjörstunga arbeten överbetonas.

litteraturenI har på tid sålunda flertal alternativa modellerettsenare
till den linjära vilka de flesta i hög grad fokuseratpresenterats, attav
öka förståelsen för komplexiteten i såväl förhållandet mellan industri
och högskola vid utvecklingen innovationer. Vedin 1993 pekarsom av
exempelvis på det olyckliga i begreppet innovationsprocessen, som
han leder tankarna fel; det finns inte innovationsprocess,menar en -
istället ligger unik räcka händelser bakom varje innovation.en

En modellens andra många kritiker, de Solla Price 1965,av
vad han kallar two-stream-model.presenterar Han atten menar
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och teknologi har analoga kumulativa strukturer;vetenskap separatamen
vetenskap tidigare vetenskapbygger på på teknologisättsamma som

växelverkanbygger tidigare teknologi, mellan de tvåpå ärmen svagare.
de Solla Price, under utbildningstidenStarkast den, enligt då blivandeär

teknikutvecklare läser de respektiveforskare och områdenas litteratur.
han dock grundforskning1984 skriver och tillämpadSenare att

förbundnaforskning oupplösligt med teknologi hantverks-är genom
tekniken hos experimentella forskarekunnandet och och uppfinnare

översättning. Solla Price infördeförfattarens begreppetDe även
för beteckna den kunskap utvecklas i sambandinstrumentalitet, att som

för analysmed laboratoriemetoder data. Enligt honom instru-ärav
de områden där vetenskap och teknologi klarastmentaliteten ett av

tillfällen dåöverlappar. pekar på antal instrumentalitetHan även ett ny
ha möjligheter för såväl vetenskaplig forskningverkar öppnatatt nya

innovationer gång.tekniska på sammasom
beskriver kopplingen mellan vetenskap ochStankiewicz 1986

teknologi.samband med förändringar iteknologi i Han atten menar
dimensioner; funktionen den utförteknologi kan beskrivas ivarje tre

tillfredsställer; de fysiska användsdvs. behovet den processerna som
och designen, dvs. de vilketför utföra funktionen; påsättatt process-

innebärför i helhet. Vetenskapen,att somarrangeras passa enerna
skapandet förståelse, står i modellen för kopplingensåväl analys som av

och de underliggande fysiskateknologins funktionmellan processerna;
används i teknologin, deinte endast de ävenutan processersom

biologiska, psykologiska eller sociala defysiska, kemiska, gör attsom
identifieras och förstås.teknologin tillfredsställer kanbehov som

m.fl. visarBibliometriska studier 1980; 1981Carpenter att man
bioteknologi, använder sig i principteknologier,inom vissa avsom

inomvid patentansökningar eller -granskningarreferenser somsamma
med liten skillnad i tiden. Faulkner ochpublikationervetenskapliga

bioteknologin exempel fleraSenker 1995 äratt ett avmenar en
vetenskapsrelaterade teknologier, i meningen teknik-kraftigt att

följer och använder sig de vetenskapliga publika-utvecklare aktivt av
utvecklingen de forsknings-tionema inom Deämnet. ävenser av mer

industriema, kemi- och elektronikindustrin Freeman,baserade som
teknologiför närheten mellan vetenskap och1982, attett argumentsom

Även vetenskapiñeringenStankiewicz 1986 pekar påhar ökat. ettav
basteknologier, elektroniken, data-, material-, medicinantal såsomnya

bioteknologin, där samspelet och växelverkan dem emellanoch även är
till. Vetenskapifieringen präglas,värd lägga märke utöveratt genom
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industrins intresse för vetenskapliga publikationer, i hög gradäven en
kodiñering och akademisering teknologiema i tillmotsatsav av en

osystematisk, empirisk struktur och i den intellektuella komp-attmer
lexiteten ökar.

Närmandet mellan vetenskapen och teknologin har, enligt Faulkner
och Senker, sina i utvecklingen praktiska ingenjörsämnen pårötter av
högskolorna och utvecklingsavdelningar företagen. dockDe menar

bibliometriskade studier och fallstudier gjorts inom områdetatt som
leder till två slutsatser; dels relationen mellan vetenskap och tek-att
nologi kraftigt växelverkande, med instrumentaliteten viktigär som en
kontaktyta; och dels vetenskap och teknologi just två särskiltatt ärnu
närliggande främstaktiviteter inom del industrier och särskilten nyare-
i tider förändring.av

forskningendel kring relationen vetenskap och teknologiEn stor av
behandlar skillnaderna och likheterna mellan kunskap kunskapsupp-och
byggnad krävs inom de två aktiviteterna. Enligt Faulkner ochsom

finns närliggande områden där teknologiSenker dock tydligt skiljertre
syfte eller inriktning,sig från vetenskap: i sitt i sin sociotekniska

de kognitiva dragen.organisation och i
beträffarVad inriktningen de teknologi handlaratt attmenar om

kontrollera produktionen artefakter, medan vetenskapnaturen genom av
förståelsen produktionenhandlar kunskapnaturenav genom avom

författarens översättning. Vincenti inne1991 på spår ochär samma
pekar skillnaden mellan den praktiska användbarheten och denpå

förståelsen andra sidanintellektuella Mayr 1982 å dennaattmenar
distinktion endast semantisk och inte har förklarings-någottyvärrär

bakomvärde för verkliga händelser, där motiven handlingarna vanligen
blandade och komplexa. Vetenskapens och teknologins skilda syftenär

diskuterats Rosenberg,har nyligen vetenskapensäven attav som menar
öka kunskap världen och förklara, förutsäga och skapamål vårär att om

förståelse för dess beteende. komma fram till de grundläggandeFör att
abstraheras ofta de specifika situationemasprinciperna här egenskaper

bort. Teknologin enligt Rosenberg, i stället efter öka vårsträvar, att
förmåga förändra världen, varförpåverka och den specifika situa-att
tionens egenheter blir viktiga för ingenjören. Teknologin värdesätts,

han, efter sin funktionalitet och inte efter sin förklaringsförmåga,menar
istället oftastmedan vetenskapliga resultat belönas efter sin förmåga att

förutsäga och sin elegans.
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vetenskapen,viktenpekar på1961 utöverToulmin attattav
vetenskapligstuderade fenomenen.förklara de Enskaförutsäga, även

det studerade fenomenetrelatera anomalinhan, skaförklaring, menar
accepterade.till det

produkten,artefakten,fokusering påteknologinsdockDet är som
organisa-till sociotekniska ochgrundenoch SenkerFaulknerenligt är

Fokuseringenoch vetenskapen.teknologinskillnader mellan görtoriska
integrerade och heterogenablir alltmerteknologiskade systemenatt

Enligtspecialistkunskaper blandas.mängd olikastörreattgenom en
betydligtteknologiskadeLevold 1992och är systemenSörensen mer

mycketeftersom devetenskapliga,dekomplicerade ettän omges av
aktörer.ekonomiska,politiskasåvälmäktiga,antalstörre som

grundockså tillprodukten liggerinriktningpraktiskaTeknologins
kognitivakallar dei vad deoch SenkerFaulknerskillnaderför sersom

kräverpraktiken sällanidesign någotfyllerexempelvisdragen; som-
också,teknologin. betonarDefunktion inomcentralkunskap enny -
och sålokal kännedomm.fl. viktenPolanyi 1966stödmed avav

till idéni kontrastinnovationer,teknologiskavidkunskapkallad tyst om
allmängiltighet.kunskapensvetenskapligaden

industriellavidbidragvetenskapensOm11.3

innovationer

innovationer skerochindustriell tillväxttillbidragHögskolans största
elevernasindustrinöverförs tillkunskapvia dentvekan genomutan som

inriktadfrämstnedan dockkommenterasLitteraturen ärutbildning. som
innovationerframtagandetroll vidforskarnasochvetenskapenspå av -

ochVetenskaps-,ekonomi-,diskuteratslängesedanområdeett avsom
förändringartekniskakanStankiewicz 1992Enligtteknikhistoriker. ses

utvecklingsprocesser.olikamellanväxelverkanresultatet treav ensom
näringslivteknologi ochvetenskap,olikasker iProcessema system --

osäkerhet.genuin Försker underutvecklingenkarakteriserasoch attav
enligtkrävs,inom någotuppnåsska kunna systemenframstegatt av

påkravkanolika lösningarantal prövas1990; utanEliasson ettatt
förmekanismereffektivadet finns attför framgång;garantier att

haroch aktörernaprojekt;framgångsrikaoch belönaidentifiera att
beteende.sittocherfarenhetenläramöjligheten att anpassaav

finansierade forsk-den statligtkvantifieraförsökenförstaDe att
60-taletgjordes i slutet påinnovationerindustriellavidbidragningens
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i USA. dessa, s.k.I retrospektiva studier, försökte identifiera vilkaman
forskningsresultat bidragit till antal industriella innovationerett försom

sedan i vilken utsträckning resultatenatt härrörde från högskolan ellerse
industrin. Studierna kritiserades hårt, dels metodiken och delsp.g.a.

de baserades på den linjära modellen.attp.g.a.
påföljandeDe studierna inriktades istället på hur kunskapen från

olika källor från statligt finansierad forskning, internt respektive-
från andra företag bidragit videxternt skapandet innovationer. Manav-

har här bland ställt frågor vilka institutionerannat främstom som
bidragit till produktidéer och varifrån information hämtats förnya att
lösa de utvecklingsproblemen.senare

denTrots något trubbiga undersökningstekniken har de flesta
studierna visat tämligen konvergerande resultat Faulkner Senker;och
Pavitt 1984. Omkring tredjedel de genererade idéerna och tvåen av
tredjedelar problemlösandet komma interna Denav anses ur resurser.
statliga forskningens bidrag i relation till övrig intern eller extern
kunskapstillförsel uppskattas olika studier till mellan och5 20%. Settav

kunskapskälla står de interna för det enskildastörstasom resurserna
bidraget. Faulkner och Senker förklarar detta med företagens behov av
ägandemöjligheter; med den företagsspecifika, oartikuleradetysta, ännu
kunskapen utvecklas under innovationens och medsom process;
teknologins kumulativa struktur nyare teknologi bygger på äldre.
Andra företags kunskapsbidrag förklaras med kunskapsutbyten i leveran-
törsleden och mellan konkurrenter. Gibbons och Johnston 1972 upp-
skattade dock högskoleforskningens bidrag till omkring tredjedelen av
det sammanlagda kunskapsbidraget.externa

Annan litteratur behandlar skapandet innovationer ettav som
organisatoriskt problem intellektuellt, ochän betonarettsnarare man
kombinationen teknisk och marknadsmässig kunskap. betonarManav

innovationsprocessemasäven komplexitet och krav på olika kunskap
Freeman 1982.
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policyfrågor11.4 Om beträffande relationen
mellan näringsliv och högskola

främstAvsnittet bygger på Stankiewicz 1986 och OECD Techno-
logy/Economy BackgroundProgramme Report 1990.

kring relationenFrågorna mellan högskola och näringsliv har de
årtiondena fått allt i litteraturen, vilket,störresenaste utrymme som

delvis förklaras med de teknologiemas ökadenämnts ovan, nyare
komplexitet. antal olika policybeslut ochEtt organisatoriska nyheter har

i syfte skapa förbättrade relationer, inte minst underprövats att
1990-talet. utvärdera demAtt och dra generella slutsatser förståsär
mycket relationensvårt; mycket komplex, de lokala förhållandenaär

olika från universitetmycket eller land till och de indirektaett ett annat
effekterna lika viktigakan de direkta. empirinDessutom påärvara som
området mycket specifik och vad varit framgångsrik metod påsom en

ställe kan alltså ha slutat i misslyckande på andra.ett
Stankiewicz delar dock in orsakerna till olika metoders eller

stödorganisationers varierande framgång i fyra olika kategorier:
ÅtgärdernaEfterfrågan: måste verkliga behov,1 samtidigtmotsvara

det de inteviktigt överlappar, d.v.s. konkurrensär att attsom om en
viss kundgrupp inte uppstår.
Ledarskap: Ledningen måste dynamisk och accepterad i2 såvälvara
akademiska industriella kretsar. övrig personal det kanskeFör ärsom
viktigare de akademin, varför de lämpligen rekry-att accepteras av

från högskolan.teras
Tid: Kontaktytan mellan näringsliv och högskola kommer fungera3 att

Överdrivnanätverk där det ömsesidiga lärandet kan ägaettsom rum.
förväntningar på snabba resultat kan leda till frustrationeronödiga
och endast påverka arbetet negativt.
Systemkompatibilitet: riktlinjer framDe för öka samför-4 tas attsom
ståndet mellan industri och högskola kompatiblamåste med detvara
akademiska Relationen tolerantmåste och förhopp-systemet. vara
ningsvis ömsesidigt stöttande.även

Enligt Stankiewicz systemkompatibiliteten den avgörande de fyraär av
kategorierna. den framtagna metoden ellerOm organisationen inte

och kan fungera i samförstånd med det akademiskaaccepteras syste-av
misslyckas,kommer den hanteringen de övrigamet att oavsett treav

Problemen ikategorierna. relationen mellan högskola och näringsliv är
institutionella. Delsi hög grad såväl mål värderingar olika;är som

näringslivets påverkan på forskningen ofta försvåra akademikemsanses
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och inriktning grundforskning frågaobjektivitet på foren som-
akademin oerhört viktigt, såväl utifrån dess värderingarär egna som

relationen till samhället i övrigt. Konflikter kan dessutom uppståp.g.a.
de interna finns inom det akademiska systemet.p.g.a. normer som

bryta dessa riskerar högskolan sin effektivitet och sinGenom att mot
roll i samhället.

Stankiewicz beskriver utveckling relationen mellan högskolaen av
näringsliv ioch tre steg:

första syftar till skapa lämpligt kommunikations-Det steget att ett
formella informella kontaktytor mellan högskola ochSåvälsystem. som

Exempelvis uppmuntrandet konsult-näringsliv bör eftersträvas. är av
akademiker kan utföra näringslivet smidigt ökaarbete sättett attsom

organisatoriska förändringar.krav påkontaktytorna, utan
näringslivsrelevant forskningöka andelenandraDet ärsteget att

för långt dettahögskoleinstitutionerna. hur kande olika Gränserna
akademiskautvecklas beror på det systemets normer.

organisatoriskt inriktad. SpecialiseradetredjeDen äretappen mer
med syfte ökainom och utanför högskolansenheter skapas attramar

kontakterSyftet de ska bistå bägge sidor medkontaktytorna. är att av
svårligenmed den kompetens krävs för två såintresse och bidra attsom

institutioner ska kunnakompatibla mötas.
meningar huruvida denna tredjeråder deladeDet äretappom

främst i de olika organisationernaKritiken bestårlämplig eller att
för istället föregenvärde och verkar sitt bästaskaffar sig egetettsnart

uppfattasfinns också risk för deShapero 1979.klienternas Det atten
onödiga byråkratiska hinder vidochkonkurrenter resurseromsom

uppfattasviktigt de intemed näringslivet.kontakten Det är att som
hjälp. problemalternativ fåtvingande, Ett ärväg annatattutan som en

har tämligen låg i detorganisationer i allmänhetdessa statusatt
inte deltar i sig forskning ellereftersom deakademiska systemet, vare

försvåra rekryteringen från högskolorna.undervisning, vilket kan
kan delas iförslag till lösningarolikaDe prövats tresom

kategorier;
mellan-för lösningar. medFörespråkare Konceptet1 interna

felaktigt och kontaktenorganisationer här attman menaranses
effektivthögskola och näringsliv istället endast ökasmellan genom

industrifinansierad forskning. Bland detöka andelen annatatt anses
forskningsprojekt får högreindustrileddaväsentligt status; attatt
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för ingenjörsarbete kan inrättasstipendier på högskolorna och att
forskning fårindustrimotiverad akademiskt meritvärde. Kritiken

forskningen löperhäremot risk förlora sinstoratt attmenar
vetenskaplighet då den skulle präglas särintressen, samtidigtav som

lösning kraftigt skulle begränsa kontaktytornadylik mellanen
och högskola till fåtal teknologier.näringsliv ett

örespråkare för lösningar, mellan-2 F attexterna som menar
organisationer förvisso behövs, de bör åtskilda från detattmen vara

Utvecklingen teknologi ochakademiska vetenskapsystemet. av
påverkar förvisso varandra, bör, enligt denna hållas skildamen syn,

stödjer blandinstitutionellt. sig på teorinåt Man annat attrent om
organisationer oftare effektivare då de har mål, istället för flera.är ett

detta perspektiv, skapa nätverkLösningen är, att ettur av
kring högskolorna, funktion bland blirorganisationer annat attvars
näringslivets behov till de olika institutionerna.kommunicera

kopplade till näringslivet antingen direktOrganisationerna bör vara
branschorganisationer eller liknande. svaghet med dettaeller via En

dessa organisationer i längden tenderarenligt Stankiewicz,är, att att
kontaktytorna mellan högskolorna ochoch nischabegränsa

Näringslivsbaserade organisationer torde också ha svårtnäringslivet.
vetenskapsrelaterade teknologier.till sigtaatt nya

för förespråkare förtredje kategorin kan kallas3 Den integrations-
här teknologi bör pålösningar. Man störreatt utrymmemenar ges

de teknologiema har visateftersom inte minsthögskolorna attnyare
samarbete mellan vetenskap ochintellektuella nivå kräverderas ett
teknologi bör, enligt dennaoch spridateknologi. Att syn,generera

uppgifter, undervisningbland högskolans övriga såsominkluderas
marknadsföringen närings-forskning. Exempelvis böroch gentemot

kunskap, kunnande och service prioriteras.livet högskolansav

specialfallet spinoff-företag frånOm11.5

högskolan

diskuteras främst hur högskolansden litteraturI nämntssom ovan
kunna bidra till skapandet innovationer i de fall därforskare skall av
ledarskapet ligger hos näringslivet. Nedan redogörs förinitiativet och en

förs litteraturen kring det omvända fallet,del de diskussioner iav som
tagit sig rollen uppfinnare ochdå akademikem pånämligen även av

spinoff-företag eller avknoppningsföretag härMedentreprenör. menas
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alltså främst mindre företag akademiker i syfte påstartas att ettsom av
affärsmässigt exploatera sin forskning. betraktar dessasätt Näregen man
företag bör dock medveten den så kallade akademiskaman vara om
teknologins egenheter och de speciella hinder den jämfört medmöter,

industriella.den högskolegenereradeDen teknologin ofta grund-är
läggande och genetisk till sin karaktär och applikationen ofta teknik-är
driven. till skillnad frånDetta motsvarande spinoff-företag från indu-
strin, i regel bildas inom relativt teknologier. akade-Desom mogna

spinoff-företagenmiska spelar kanske sin viktigaste samhälleliga roll
bidra till radikalare innovationer. Dels direktatt attgenom genom-

industrier, också indirekt få etableradeattgenerera nya men genom-
industrier teknologierpå tidigare de kanskeatt änreagera nya annars
skulle ha gjort Stankiewicz, 1986.

Högskolans potential uppfmningsgenerator bör dock inte under-som
skattas; Roberts och Peters studie 1981 forskarna och ingenjöremaav

visade mellanpå MIT 50 och 70 dem ansåg sigatt procent av a
kommersialiserbara tekniska idéer. Studien visade olyckligtvis även att
endast omkring hälften idéerna överhuvudtaget följdes och attav upp

Ävenendast bråkdel dessa i sin hade kommersialiserats.turen av om
exemplet kanske inte kanMIT representativt för högskolornaanses
generellt så pekar studien dock den kreativapå potentialen som

Ävenakademin kan ha kommersiellt. Olofsson och Wahlbinäven
pekar på den betydelse dessa företag1993 kan ha för närings-som

livets kompetensförsörjning. sin studie uppskattarI de omkring 44 %att
svensk industris totala köp iFoU Sverige köps från teknik-av av

baserade företag med i högskolan.rötter
Akademiker med entreprenöriella ambitioner dock vanligenmöter ett

antal försvarande hinder olika karaktär, de kravutöver entre-av som
prenörskapet i sig ställer. hinder kan beroDessa på institutionella
konflikter, avsaknaden nödvändig kompetens eller kulturella faktorer.av
Entreprenöriell aktivitet högskolorna bemöts ofta med sortssamma
institutionellt motstånd den tillämpade forskningen kan efter-göra,som

ofta stridaden de akademiska tidensmotsom anses normerna om an-
vändning, institutionemas Frågan äganderätten till denresurser, osv. om
utvecklade tekniken, diskuteras dennai utredning, kan iblandsom vara
anledning till spända relationer. Akademiker saknar dessutom ofta den
detaljerade kännedomen marknadens behov och efterfrågan, utanom
vilken användarspecifika uppfinningar inte torde möjliga.vara
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Slutligen kan avsaknaden ytterligarenämnas kriterium,ettav som
innovationsstudier ofta viktigt, nämligen depoängterar entreprenöri-som
ella förebildema. Akademiker till bli forskare och läraretränas ochatt
har ofta vinklad bild Akademiker medentreprenören. entreprenör-en av
iella ambitioner betraktas därför ofta sin omgivning kulturellt settav

egendomlighet eller avvikande fenomenett änsom en snarare som en
hjälte.

antal olikaEtt åtgärder har för minska dessa svårigheter.prövats att
kanDe delas in i delvis överlappande kategorier:tre

Institutionellal åtgärder högskolesystemet;inom Att bedriva teknisk
utveckling på högskola oftaär, problem,nämnts etten som ovan,
inte minst finansiellt. Förutsättningar finnasmåste för kunna be-att
driva den verksamhet inom för de akademiskasortens ins-ramen
titutionerna. Grundforskning oftast lättare hitta finansiärerär till,att
i form anslag och utnyttjade institutionsresurser. Exempel påav
metoder för lösa detta problem kanprövats inrättaatt attsom vara
stipendier för teknisk utveckling eller skapa möjligheten tillatt
ekonomisk vinning för institutionen kommersialiseringen skulleom

Ävenutfalla väl. i detta fall frågan teknikens äganderättär väsen-om
tlig. finns dockDet risk för skyddad miljö skapas för idéeratten en

inte skulle klara marknadens konkurrens. Den kritiska in-som annars
vändningen vetenskapligheten i institutionemasär, nämnts, attsom
arbete riskeras.

2 Utvecklingen "mellanorganisationer " utformade för stödja denattav
akademiske Dessa bidrar vanligen med rådgivning,entreprenören;
kontakter, mindre finansiering och utbildning inom områden av
relevans för entreprenör.en
Åtgärder3 i syfte öka den entreprenöriella medvetenheten och kul-att

inom högskolesystemet; Stankiewicz det särskiltturen ärattmenar
viktigt prioritera åtgärder dettapå område. Det europeiska akade-att
miska här särskilt dåligt, jämfört med exempelvisär detsystemet
amerikanska. antalEtt metoder har dock såväl här där.prövats som

exempel dettaEtt på MITs Enterprise Forum, kan beskrivasär som
mycket informell organisation med syftet hjälpa nyetabl-attsom en

erade företag. Arbetsformen främst seminarier där intresseradeär
företagare kan träffa forskare med relevant kompetens inom området.
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Två12 praktikfall

12.1 Systemsyn har den linjäraersatt

modellen

framgåttSom i kapitel 11 ifrågasattes "den linjära modellen" attovan -
innovationer har sitt i forskning, och forskningsinsatserattursprung
direkt leder till produktidéer, redan på 1960-talet bl.a. de Sollanya av
Price 1965. radEn studier har kommit till liknande slutsatser.senare

fruktbartDet forskning och teknikutvecklingatt separatamera se som
utvecklingsprocesser i huvudsak har sina drivkrafter ochsom egna
spelregler. Kopplingar mellan de båda kan uppstå på mångaprocesserna
olika stadier, och i båda riktningama, inte bara och kanske minst
vanligt forskningen skapar produktidéer handatt tasgenom som om av
industrin.

Detta låg bl.a. till grund försystemsynsätt STU-kommitténs
betänkande redan och1976 de näringspolitiska konsekvenserna har
utvecklats bl.a. i omfattande projekt inom OECD, det s.k.ett TEP-pro-

Technology Economy Programme.grammet -
Tanken forskningens viktigaste uppgift produkt-att är att generera

idéer har alltså grundligt ifrågasätts. dettaTrots lever den linjära
modellen kvar och erbjuder entydig, felaktig, kausalitet.men

Utredningen iutgår stället från högskolans forskning ochatt
industriell utveckling skildatvå delsystem med olikaär mål, värden och
arbetssätt. Mellan dessa delsystem finns antal olika relationer.ett

fruktbartEtt beskriva de kunskapsutvecklingsprocessersätt att som
sker inom och i samverkan mellan industriell utveckling och högskole-
forskning i termer av

Exploration-
Generisk teknologi-
Produkt och Process-
Marknad/Användare-

Utredningen har medvetet undvikit grundforskning till-terrnerna resp.
ämpad forskning, hänför sig till finansiärens motiv, intetermer som

6 16-0379
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forskning harsådanexplorationkaraktär. Medverksamhetens somavses
artefakter,sig" ellerioch förklara "naturenundersökauppgifttill att

föremål.konstruerademänniskand.v.s. av
till skillnadforskning/utvecklingtekniskuppgift inomviktigEn -

teknologigenerisk ävenutvecklingnaturvetenskapligfrån är av-
medfram artefaktersyftetbasteknologi, därkallad är att ta nya

studera derasförförsäljning,förprimärtinteegenskaper, attutan
egenskaper.

förförädlingskedjor. Produkttillhänför sigochProdukt enprocess
produktions-ellerför köpareninsatsmaterialsäljare kan ett envara

användasproduktionsteknikframfall dåfinns attDet tarmanprocess.
generiska teknologierolikafrån flerainslagOfta behövsenbart internt.

kommunikation viaexempelprodukt. Ettåstadkomma ärför att en
laserteknologi.ochfiberoptikmellankombinationkabeloptisk en-

bådeutveckling,tekniskviktig roll ispelarAnvändarna somen
produktensinformationoch förkravställare,ochidékällor att omge

eller förutsesåterskapasinte kanförhållandenunderprestanda som -
laboratoriet.i-

det inte påTEP-programi OECDs är ettslutsatsviktig attEn
forsk-till akademiskolikahänföra degårentydigt sätt att processerna

fördelade.olikatyngdpunktemaindustrin, ärrespektivening även om
slutanvändare ochbådeviktig rollhögskolanspelarT.ex. somen

explorationsamtidigtmätinstrument,kvalificeradeutvecklare somav
utvecklingsprojekt. Dennaindustrielltikan ingå ettmomentsom

denskapabidrar tillförnyelsenteknologiskaden attmångfald hos
betonatutredningensamverkansmöjlighetermångfald ovan.somav

Praktikfall12.2

valtutredningenkomplexitet harområdetsförmedla någotsyfteI att av
produkterviktiga svenskatvåframväxtenbeskrivakortfattat somatt av

år.undervärldsmarknadenerövrat senare
företag inommedelstortiframprodukten, Losec, växte ettDen ena

utvecklades tillstrålkniv,Elektasprodukten,andrakoncern. Den enen
avknoppningsföretag.isedermeramiljö,akademiski ettbörjan renten

industriella relationer.väsentligafannsfalli dettaMen även
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12.2.1 Losec

Magsårsmedicinen Losec från low secretion förväntas i år bli istörst
världen vad gäller försäljning läkemedel och de störstaav en av
uppfmningama i Sverige under de 50 åren. Försäljningsvärdetsenaste

år 1995 miljarder kronor,21 95 % försäljningen sker utomlands.var av
Fallet berättelseLosec motgångar,är envishet, skicklighet ochen om

tur.
beskrivningDenna bygger på från förre forskningschefen vid Astra-

ÖstholmsHässle Ivan till kommande bok och på boken "Drugmanus en
Discovery", vilken också utgivits under titeln "Från örtavkok till

Östholm,läkemedel" 1995.
Idén till projektet blev Losec kom under magsårs-ettsom upp

symposium 1966. Vi behöver dock fleragå år tillbaka, till 1954, för att
förstå de årtiondenas framgångar.närmaste

Hässle förvärvades flyttadeAstra 1954 till Göteborg. Före-som av
hade 35 anställda och torde kunna beskrivastaget lågteknologi-ettsom

företag. Man producerade vildvuxen flora kopior utländskaen av av
Man hade viss kompetens för farmaceutiskt utvecklingsarbetepreparat.

räckte till för förbättra befintligaatt preparat.som
Hässle gjorde strategisk omorientering i korthet bestod i atten som

Hässle vetenskapligt skulle bevisa deras produkter bättreatt änvar
konkurrentemas och produkterna skulle tillgodose angelägnaatt
medicinska behov. Detta måste lyft försägas ett enormt ettvara
medelstort tillverkningsföretag. Omorienteringen lång tid, 10-15 år,tog
och genomfördes stegvis.

detta lyft behövdesFör med forskarkompetens. Naturligtvispersoner
Hässlehade inte tillräcklig attraktionskraft för anställa medicinskaatt

Östholmforskare. lyckades dock intressera några forskare vid medicin-
ska fakulteten, Göeteborgs universitet, bli rådgivare till Hässle.att

En dessa docenten vid Sahlgrenska Leif Hallberg vilken uppslag tillav var gav
medel magsår. Det sålunda fråga demand-pull, efterfrågedrivenmot var om
produktutveckling. Hallberg efterlyste bra, flytande, medel överskottett mot av
saltsyra. Hässles marknadsavdelning gjorde Marknaden redan täckttummen ner. var
och bara 300 kronor år.tusenvar per

farmaceutEn anställdes dock med uppgiften fram flytandeatt ta ett preparat -
Novalucol och dess förbättringar blev succéprodukter. mittenI 1960-taletsom av
hade framgångarna givit möjligheter bygga för biologisk-kemiskatt upp resurser
forskning syftade till patentskyddade läkemedel.som
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framgick detmagsårs-symposium.till Där1966Hässle inbjöd attett
kunde minska sekre-biverkningar,medelbrafanns någrainte utansom,

lindra för stunden.medlen kunde blottbefintligasaltsyra. Detionen av
sammanfattade vidvid SahlgrenskaöverläkareochOlbe, docentLars

bakom magsår.mekanismemasymposiet

minskademedelfor framville samarbetafrågran hanOlbe fick ettatt ta somom
produktutvecklingintresserad arbetamedintesaltsyra. Olbesekretionen attavvarav

grundforskning.sigfortsättaville ägnaattutan
Östholm allt vadbibliotek efterlät söka igenomhistorien slutat,kundeDär men

Östholm, lördag, Olbesymposiet besöktemånader efterpublicerat. TreOlbe en
Östholm hade ändåpå områdetfoga kunskapsig ödmjukt hasadeSahlgrenska. men

förmodan Olbeframkastade ocksåunik.forskning HanOlbes attförstått varatt var
konsultan/ode,tillOlbe direkt negativsamarbete.föreslogunderfmansierad och var

Östholm stödkonsultaxvodealls frågadet intereplikerade utanvarvid att omvar om
experiment ochOlbesHässle endast läramotprestation villeforskning. Somtill av

blandHässles farmakologerlärde annatoperationsteknik. Han attsnart avupp en
studera saltsyra-sekretionen.formagsäcken hundariin attröroperera

hadeCarlssonuniversitet ArvidGöteborgsfarmakologi vidProfessom i
hade tillämpatläkemedelsindustrintipsHässleredan 1961 attgett om

substanserkemiskamyriadframIstället förfel principer. att ta aven
ledde tillfaktorerbiologiskastudera debordedessa,och testa somman

sjukdomen.
blockeraförsökthadeläkemedelsföretaginternationelltEtt stort

saltsyra.producerarkörteleffekt dengastrinshormonet mansom
frisättningenhämmaistället påHässle satsadeinte lyckats.hade att av

människa ochfungera påsig intevisademekanismgastrin. Denna
biologiskheltefterHässles forskaresökteFrån 1972övergavs. nyen

s.k.effekt påmedel medeftersökte ettmekanism. Man ett enzym -
produceras.saltsyradäri de cellerfinnssomsyrapumpen -

forskningsbudget tillsinvissahadeAstrakoncernen procentavsatt av
finansierade projektet.forskning, vilketexplorerandes.k.

motgångarantalEtt t.ex:var
bortkastad tidledde tillför hundariställetanvända råttoratt- fungeradeintevetenskapligt kompetentaprojektledareanställdeHässle menvarsom- forskare inomsamordning mellankrävdeprojekt ett stortiledarebra ett somsom

Sven-Erik SjöstrandanställdessmåningomSåvetenskapliga discipliner.antal som
och socialakompetensförtroende sinforskarnasprojektledare. Denne genomvann

förmåga.
hundleverskador-
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förändrarde blodvärden på försökspersoner-
Astras vetenskapliga råd rekommenderade lägga "Losec".att ner

ÖstholmDet starkaste skälet inte enligt Ivan träff med utländskatt tapptge var en en
auktoritet förklarade Olbes i projektet rimlig chansnärvaro lyckas.att attsom gav en
Det följde några års forskningsarbete ledde till substanskallad H124/26.segt som en
Samma kemiska förening hade patentsökts ungerskt företag. Hässle förhandladeettav
med den överordnade statliga organisationen royaltyavtal. Mitt under för-ettom
handlingen avslöjades inte betalat patentavgilten och de följaktligenatt attungrama
saknade patentskydd.

Hässle hade ingått samarbete med den koncernen Abbott vilketett stora
bättre finansiering. Så småningom insåg Hässle det inte fannsattgav

den viljan hos Abbott skapa något unikt. Abbotts marknads-rätta att
Östholmledning hånade för dennes optimistiska Avtalet medprognoser.

Abbott upphörde och Hässle saknade pengar.
nuvarandeSTU NUTEK räddade projektet. Med lån 1,5ett

miljoner kronor hade projektet bättre finansiering 1975 1976 än-
någonsin tidigare.

1978 hade den substans fått fram visat sig kärlförändringarman ge
vasculiter på hundar. Koncemledningen förklarliga skäl benägenvar av

Östholmtill slutgiltig nedläggning. ville ha respit med nedläggningenen
med Hässle alltid tidigare funnit vetenskapliga förklar-argumentet att
ingar uppkomna problem.på

Prof. Björn Folkow upptäckte det hundar i "L0sec-att var sex
drabbats vasculitgruppen" också hund i kontroll-som av men en-

Hade dessa sju hundar något gemensamt deras far hetteJo,gruppen.
Fabian. ärftligt skadat immunsystem hade valparna fåttP.g.a. blodkärls-
förändringar.

valde från substanser1979 tio omeprazolutman en grupp av som
fick varumärket Då hade substanserLosec. 800 djur.över testats

godkändes för användning i1988 Losec Sverige.
lågteknologiska Hässle med sinaDet 1954 35 anställda hade 1995av

vuxit till anställda.1200

Vad lär fallet "L0sec"vi av

avgörande förändringen tidigtDen då Hässle insåg markna-togs att-
den läkama hade krav vetenskaplighet. införlivade dennaMan

förstkompetens rådgivare, sedan anställaexterna attgenom genom
forskare.egna

Hässle lyckas följa med denpå medicinska forskningsfronten-
Explorationssystemet hela tiden tack de forskarna ochvare egna
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företagsledningen.grundinställningen hos
olikai utbildning och förhållningssätt i defanns likhetDet en-

Östholmperspektiv.också respekt för olikadelsystemen men en-
bli konsult. Personkemin stämde inteOlbe inte villeförstod att

och universitetsforskama i inlednings-projektledaremellan företagets
projektledare.bytaskedet och måsteman

upptäcka det inte letadevakenhet och förmåganVetenskaplig att man-
Exempel: hunden Fabianserependitetefter kallas-

Uthållighet-
de konfron-Marknadsavdelningar mycket dåliga närgör prognoser-

radikalt produkter.medteras nya
kanske schablon dehögst speciellläkemedelsbranschenAtt ärär en som

andra branscherfelaktig slutsats iflesta En är attaccepterar. man anser
Losecfallet. kommer intehar något lära Menknappast attatt avman -

produktsäkerhet, verifieradmed krav påfler branscher,allt stränga
få liknande krav sig Praktik-produktansvar, påkvalitet och strängt att

storföretag Hässle knapptinte hellerfallet gäller ettett var ens
började.företag Losecmedelstort när vägen mot

Elektal2.2.2

miljonermultinationellt bolag med omsättning på 700Elekta är ett en
ungefär miljoneranställda och börsvärde på 1 800kronor, 250 ett

stereotaktiskområde kallasverksamma inom detElektakronor. är som
medbehandlingen patienternabetyderradiokirurgi. Det görsatt av

protonstrålning,joniserande strålar såsomfokuserade,precisa, gamma-
patientgmpper återfinns, delsolikaeller Tvåstrålning röntgen. typer av

dels deepilepsi, Parkinsons sjukdom, ångestbehandlas förde osv,som
Elekta grundades 1972,eller missbildningar.behandlas för tumörersom

och har utvecklats tilloch utvecklingsbolagforsknings-rentett ensom
företagets Elektas framgång drGrundstenen iinternationell koncern. är

har rad produkterKnife, och under de årenLeksells Gamma senaste en
denna strålkniv.runtomkringaffärsområden byggtsoch upp

1940-taletstartade i slutetstrålknivenUtvecklingen ettsomavav
ochutvecklingsprojekt, tanke på exploateringochforsknings- utan

finansierades medkommersiell framgång. Forskningentillmöjligheter
från olika stiftelser ochforskningsmedelhjälp staten.av
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Dr Lars Leksell, professor, utvecklade 1948 kirurgiskt verktyg Leksellsettsenare
stereotaktiska ram fast på patientens huvud. Rarnens funktionsattessom attvar
orientera och hålla fast operationsverktyg. Med hjälp kunde lägetröntgenav av
vilken punkt helst i skallen bestämmas med mycket precision ochstorsom
koordinaterna för denna punkt kunde överföras till ochI med detta kunderamen.
kirurgen med precision i hjärnan och verktyg användasstor litetettoperera genom
hål i huvudet. Tack detta fick hjärnkirurgema verktyg ökadeett nyttvare som
precisionen vid operationer i hjärnan.
En metallarbetare från Sundbyberg, Henry Andersson, blev den första patienten. En

tryckte på Andersson hadetumör tidigare professor Herbertopereratssynnerven. av
Olivecrona och ytterligare neurokirurg, läget kritiskt. Tumörenen men nu var
lägesbestämdesoch injicerade radioaktiv isotop, med avsikt denna skulleattman en
förstöra hjämtumören. LeksellDr genomförde denna behandling officielltutan

Dennatillstånd. Patientens skmmpnade och förbättrades.tumör operationsynen
övertygade dr Leksell riktade, mekaniskt styrda operationer skulleatt ettvara
betydande framsteg inom djupkirurgi i hjärnan. De elakartade kundemest tumörema

på denna tid och i viss utsträckning fortfarande inteäven mycket pågöraman
kirurgisk väg.
I mitten 1950-talet förde dr Leksell elektroder för med hjälp botaatt värmeav av
olika hjämsjukdomar.typer av
Stereotaktisk kirurgi spred sig snabbt och Leksells stereotaktiska ram blev ett
begrepp på sjukhus i världen.runt om
Den enda kända behandlingsmetoden Parkinsons sjukdom skäramot attvar av

Återigeni stod Leksell forLars nytänkande dåryggmärgen. han utfördenerver
stereotaktiska operationer i hjärnans basaladelar med betydelse för rörelseförmågan,
istället för avskärning i Operationema blev mycket framgångsrikaryggmärgen.

Stille i StockholmFöretaget sålde under 1950-talet dr Leksells stereo-
taktiska och del andra kirurgiska verktyg han utvecklat.ram en som

börjanI 1950-talet kom Leksell i kontakt med strålfysikem Börjeav
på GustafLarsson Werner Institutet i Uppsala. inleddeDe långten

samarbete i radiobiologi. förstaDen patienten behandlades Idén1958.
presenterade Leksell i artikel redan 1951 och gjorde försök blanden

Gettema bestrålades i synchrocyklotronen på Wernerannat getter.
Institutet. Under uppföljningstiden, flera år, studeradessom var om
protonstrålningen negativa effekter. sådana effekterInga noterades.gav

förstade patienterna behandladesNär i synchrocyklotronen var man
patienten den fixa strålen. Strålen gick rakttvungen att rotera runt

igenom patienten bestråla patienten från många olikaattmen genom
riktningar kunde behandla patientens då fick myckettumör,man som en
högre bestrålning andra delar. patienterDe drabbatsän som av
Parkinsonism opererades med protonstrålen, detta oblodigt ochvar
skonsamt. Oftast inom månad efter behandlingen upphörde skakning-en

Synchrocyklotronen maskin, forskningsutrustning,storarna. var en en
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begränsadKapacitetenbehandling patienter.avsedd för förinte varav
maskin för sjuk-mindretill utvecklingenledde framoch detta av en

funktionellutvecklades förbehandling.husbaserad Prototypen, som
Strålkniven hari Stockholm 1967.installerades Sofiahemmetpåkirurgi,

placerade iCobolt-60.radioaktiva isotoper Dessaomkring 200 är en
strålningenbländarsystem kandatorstyrtmed hjälphjälm och ettav

hjärnan. ochområde inne i Imillimetermindrefokuseras på än stortett
patienten.slippertekniksprångmed detta roteraman

från företaget Nordstiemandonationgjorts möjlighadeUtvecklingen engenom
avsevärd, och gjordespå miljoner kronorDonationen 3Johnsonkoncemen.inom var

hade ingamellan Dittillseller avtalkommersiella förpliktelser partema.utan
år.utvecklingsarbetet pågått i 15 Itekniken gjorts,värderingar övertrots attav

och LidénBörje Kurtbåda fysikerna Larssondonationen fick desamband med en
förutreda möjligheternaNordstieman förfrån attmindre attsumma pengar

kommersielladetResultatet utredningenstrålkniven.kommersialisera attvarav
möjligt säljadettrodde inteoch forskarnabedömdes ringa attvärdet att varsom

utvecklingsarbete tankarochpågick forsknings-Prof. Börje Larsson utanden. Enligt
istället det viktigtkommersialisering. fanns ingetDeteller på patent, varpatent

hadeForskarnatillgång till detta verktyg.skulle fåsjukvårdenforskarnaför att
ersättning.personligmöjligheterna tilltankar påheller inga

ställs1974Sophiahemmetpå ersätts prototypPrototypen somav en ny
Leksell,till proftidigare eleverTvåKarolinska sjukhuset.påupp

kunderna. Underblir de förstaEngland,Argentinafrånforskare resp
Karolinska, Airesmaskiner Buenosfinns bara1974-1986perioden tre

marknadendefinierainblandade har svårtAllaSheffield. trotsoch att
internationella kongresserPåöverväldigande. presenterarresultaten äratt

Stockholm ochinbjuds tillforskareolikaresultat, ettforskarna sina
skickasochkliniker i USA EuropafrånPatienterutbytesprogram startas.

uttryckeri världenbehandling. KollegerförStockholmtill runt om
maskin.köpaönskemål fåatt en

utveck-fantastiskstrålkniven pågårmed utvecklingenParallellt enav
datortomografema. Medförstade1976 kommerling inom röntgen.

tre-dimen-tillgång tillneurokirurgernaf°arroterandehjälp röntgenrörav
precisionmed mycketmöjligtdetsionella bilder storgör attsom

storlek.läge ochbestämma tumörsen
och for-utvecklingspecialiserat sig påScanditronix,Företaget som

utrustningar, tecknar 1978liknandeochcyklotronersäljning ettav
säljer deScanditronixstrålkniven.försäljaElektamedkontrakt attom
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första utrustningama. uppskattartvå Man världsmarknaden till högst ett
tiotal Under de Scanditronixår engagerade gjordesapparater. som var

konstruktions- och tekniskt arbete.mycket ingen vinstFöretaget gör stor
produkten. Scanditronix byter ochpå 1984 de släpperägare ägarnanya

produkten.
började iintensivt arbete mitten 1970-talet med få strål-Ett attav

godkänd amerikanskakniven Food and AdministrationDrug FDA.av
omfattande sammanställningarkrävde behandlingsresultatenFDA av

från de kliniker använde strålkniven. Bland resulteradetre annatsom
detta Elekta startade dotterbolag i godkännandeti USA 1983. Näratt ett

erhölls den första amerikanska kunden.klart i 1986 Runtvar mars om
ii världen begrepp och och med godkännandet komFDAär ett

försäljningen igång.
Industrifonden finansierade denna expansion med återbetalnings-ett

lån miljoner kronor.pliktigt på 3

fallet ElektaVad lär vi oss av

fram forskningsmiljöProdukter tagits i kan ofta säljas tillensom-
försäljningsinsatser.forskarkolleger någrautan

bredare marknad krävs antal "köphinder"nå påFör ut att ettatt en-
undanröjs. detta fall Food och Administrations god-I Drugvar
kännande nyckeln till världsmarknaden.

teknologier för få produkt-kan behövas antal generiskaDet att ettett-
fall datortomografmriktigt slagkraftigt. detta viktigtI ettsystem var

uppfinning..tillskott till Leksells
Marknadsbedömningen helt produkter alltidär nästan grovtav nya-
missvisande.
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Allmänna13 överväganden

13.1 Fungerar systemet

Samverkan mellan högskolor och industri innebär två kulturer medatt
olika ochmål värderingar skall kunna förenas kring en gemensam
uppgift. aldrigDetta enkelt, utredningen har inte funnit någraär men
tecken på denna samverkan skulle fungera i Sverige påsämreatt än

håll. antal industriföreträdareEtt har vittnat dettvärtomannat attom
inte komma till tals medsvårt svenska högskolor åtminstone förär att -
företag med FoU-kapacitet. Högskolomas forskare och lärareegen
vitsordar också de goda och relationerna med näringslivet.nära

Problemet i stället "den svenska modellen" inom forsknings-är att
politiken ställer betydligt högre krav på denna samverkan skallatt
fungera i Tyskland, där väl utbyggd institutssektor står förän t.ex. en

omfattande industrirelaterad forskning.en
svenska modellen tillkom på 1940-talet, bl.a. medDen motivet att

god kvalitet grundutbildningenpå den civilagarantera attgenom
statliga forskningen koncentrerades till högskolan. innebarDetta sam-
tidigt högskolan bredare i många andra länderänatt ettgavs ansvar -
den skulle "samhällets forskningsresurs". Jämförelserna mellanvara
Sverige och andra OECD-länder i kapitel illustrerar2 bl.a. detta
förhållande.

Högskolans interna organisation har dock aldrig tillanpassats ett
sådant bredare Basfmansiering, beslutsformer, tjänsteorganisa-ansvar:
tion, meriteringskrav, forskarutbildningens utformning har allam.m.
utformats efter det betraktats högskolans "kämverksamhet",som som
utbildning och inomvetenskapligt motiverad forskning.

Under Erlanderepokens samförståndsanda utvecklades också en
arbetsfördelning där "högskolan sköter grundforskningen och utbildning
och vi i industrin utvecklingsarbete". tydliga bo-Dennaägnar oss
skillnad underlättades i industrin till delFoU låg inom verk-att storav
stadsindustrin, där tyngdpunkten mycket tydligt låg på ingenjörsarbete
och där behoven forskningskontakt måttliga.av var

belysts kapitelSom i 2 har Sverige jämförelsevis låg ochen en
ensidig rekrytering forskarutbildade till industrin vilket skapatav en
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forskningsförståelse denna. Samtidigt harlåg hosallmänt sett
industrin begränsats få lärare medhögskolans kontaktyta mot -

harkan rekryteras till högskolan.näringslivserfarenhet Sammantaget
högskolans forskning ochbetydande mellandetta medfört ett gap

avståndet.FoU-verksamhet. ökar behovet minskaindustrins Nu att

Ökat samverkanbehov13.2 av

forskningsbaserade, i den meningenblir alltmerteknologierAllt fler att
produktens egenskaper kanochtillverkningsprocessens parametrar

snabbtvetenskaplig grund. ökar idagpå Dettaförklaras och förutsägas
Sverige trendenvetenskaplig kompetens. Ibehovindustrins ärav

telekommunikationsområdet. viktigt konstaterainom Dettydligast är att
inte primärt sigefterfrågar från högskolannäringslivetdet äratt vare

i formforskningsresultat just kompetensuppfinningar eller utan av:
personalvälutbildad-

den globalaoch tolka helasig iorienterahjälp att - --
forskningområde, bara denvisst intekunskapsbasen inom ett som

Sverigeinstitution ienskildpågörs en
forskarutbildaderekrytering av-

problemlösningkvalificerad-
kvaliteten och relevansen hossamverkan bestämstillMöjligheterna av

samverkan,högskolans attityd tillforskning,utbildning ochhögskolans
och kvalite-mångfaldenoch kompetens.näringslivets behov Det ärsamt

grunden.länkarnainformellapå deten som ger
effektivt krävsskall kunna nyttjaskompetenshögskolansFör ettatt

ochmellan företagmänniskor i båda riktningarnaflödefungerande av
förmedlainformella länkar ochdessakan byggaforskning, som

möjligheter.och forskningens Bättreproblemföretagenskunskap om
effektivförutsättning försidorbådakunskap på är sam-en meren

verkan.
uppfattning,enligt utredningensutveckling bör,i dennaFörsta steget

forskningsmiljö. Direkthögskolansiföretagensöka närvaroattvara
vetenskapligtföretag kringhögskolor ochmellansamarbete

varandrasförståelse forskapar bättreproblemkvalificerade
förutsättningar.

kortsiktigasighögskolan skall låtainteinnebärDetta styras motatt
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uppdrag enskilda företags villkor. Tvärtom utredningen detanser vara
vikt högskolan utvecklar tydliga riktlinjer stöd för enskildaattav som

forskare i deras samverkan med näringslivet. hävdarDäremot utred-
ningen bättre kunskap varandras villkor och möjligheteratt ärom en
förutsättning för ökad samverkan i former båda parter.en som gagnar
Värdet samverkan ligger bl.a. i har olika roller.attav man

antal försök ökaEtt kontakterna har gjorts åren. De flestaatt genom
har dock haft karaktären administrativa påbyggnader på i grundenav en
oförändrad struktur. utredningensI intervjuer med företagen har
NUTEKs kompetenscentra den viktigaste förändringen, justnämnts som

de ställer krav på industrins forskare deltar aktivt iatt attgenom
projektarbetet högskolan.på

Särskilda för främjande samverkan kan på marginalenorgan av
"smörja maskineriet", inte de fundamentala förutsättningarna ärmen om
tillgodosedda detta inte meningsfulla insatser. Långt viktigare deär är
signaler högskolans verksamhet får via regelverk, finansieringsvillkor

de värderingar sprids. fungerandeEn samverkan innebäretc, samt som
mellanhanden sig själv onödig.göratt
Enligt utredningens bedömning finns det viss fog för kritiken att

alltför många och därmed ofta underfinansierade för industri-organ- -
kontakt företagssamverkanoch tillkommit vid och i anslutning till hög-
skolorna. flera skäl vill utredningenAv dock inte förorda att statennu

initiativ till omstrukturering. berördastör Desystemet genom en
har olika huvudmän, och har dänned olika möjligheterstatenorganen

påverka. antal ocksåEtt nytillkomna och därmed svåraatt är att ut-
värdera.

Högskolans huvuduppgifter påpekats utbildning ochär som ovan
forskning utbilda bra akademiker och delta i internationelltatt ett-
kunskapsutbyte. Under kan det mycket väl uppkommavägen upp-
finningar och innovationer. dessa biprodukterMen från huvud-är
uppgiften inte del denna.en av-

Uppfinningar från högskolan skall hand kvalificerattas ett sättom
och förhoppningsvis komma till inte i första hand förnytta att-

intäkter till högskolan för markera dettautan att ärattgenerera en
samhällsekonomiskt viktig aspekt på FoU-verksamheten påtassom
allvar, och för andra forskare och studerande goda exempel.att ge
Högskolan bör utbilda och handuppmuntra entreprenörer att taunga om
sådana uppfinningar.
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Sammanfattning:

samverkanmodellen ställer kravsvenskaDen stora

till dettahar inteorganisationHögskolans anpassats

resultatetdet viktigasteKompetens är

rörlig-kontakter ökadInformelladirektkontakt:medViktigt -
het

varandrasRespekt för särart

skall handhuvuduppgiftinteUppfinningar tasär ommenen -
kompetentpå sättett

missuppfattningarvanligaNågra13.3

har Sverigei kapitelsiffermässigt belystsochframgåttSom ovan,
högskolornadäroffentligfinansieringsmodell för FoUvalt ges enen

"krävatillhandsdetSålunda liggerandel.dominerande nära attmycket
detvärdemönsterIndustrialismens är ärattför pengarna". gängsevärde

räknas.produkterhårdvara som--
involverad iinteallmänhetsig denförväntar ärFöljaktligen som

och dethögskolatekniskviduppfinnerforskarna attforskning att en
efterföljande ledeninstitutionerna.vid Deguldäggfortlöpande värps

triviala.uppfattasmarknadsföringoch närmastproduktion vara
det uppfinningar vidfåtämligenSanningen är att genereras

upptäckaistället iliggerkompetenshögskolor.och Deras attuniversitet
exempel skicklig påtillförutsäga. Man göraförklara, attärexplorera,

teknisk hög-vidsimulering, etc.formler,analytiskaberäkningar en
skola.

gårnågotuppfinningforskarensvillfarelse är attärEn att somannan
möjligenAnalogin hållerstafettanalogin.aktörtillöverlämna nästa om-

skallstafettpinnenvilkensträcka inom över-denväxlingssträckan,
beskriva hur ochgårdet inteSkäletlång.flera attlämnas, är attär varv

industrifolketochHögskoleforskamafungerar.varför prototypt.ex. en
arbeta tillsammans.måste
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tredjeEn villfarelse det ligger mängder lysandeär produktidéeratt av
i forskarnas byrålådor. Forskarna själva ofta totalt okunnigaär närmast

den möda och de kostnader återstår fram tillom som
marknadsacceptans.

fjärdeEn och mycket allvarlig felsyn ökade forsknings-är att- -
anslag med automatik leder till industriellt välstånd med många nya
produkter. Forskningskompetens i dag nödvändig förutsättningär fören
allt fler industriområden, inte tillräcklig: Det krävs ocksåmen en en
fungerande samverkan mellan forskningen och näringslivet förämnet-
denna utredning de allmänna förutsättningarna forytterst attmen-
företagande långsiktiga investeringar. Inga forskningspolitiskagynnar
åtgärder kan rå på hög realränta.en

femteEn uppfattning livligt underhållen TV och är attav press- -
det "läcker" teknik till utlandet. Som framgått kapitel 2 byggerav
sådana påståenden på mycket bristfälligt statistiskt underlag.ett Som
litet land Sverige beroende bådeär och import påexport ävenav
teknikens och forskningens område. En perfekt anpassning mellan
nuvarande industristruktur och forskningsprofil skulle effektivt förhindra
förnyelse i framtiden.

7 16-0379
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14 Universitetens och högskolornas
uppgifter i samhället

14.1 Allmänt

Universiteten och högskolorna har strategisk betydelse förstoren
utvecklingen i vårt land. Kvalificerade utbildningar hög kvalitetav ger
de studerande goda kunskaper och färdigheter för kommandeett
yrkesliv möjligheter till bildning ochäven personlig utveckling.men

Högskolan den helt dominerande forskningsinstitutionenär i
samhället. bedrivsHär inte bara grundforskning denävenutan större
delen sektorsforskningen del uppdragsforskningen.samtav en av
Sverige har till skillnad från många andra länder valt inte i någonatt

utsträckning bygga särskilda sektorsforskningsinstitutstörre vidupp
sidan högskolorna.av

Under de decennierna har universitet och högskolor byggtssenaste
landethela i syfte utjämna de regionala skillnadernaöver i frågaut att

samhällsservice och underlätta övergången till högskolestudier i allaom
delar landet. Samtidigt har kunskapen högskolornas regionalaav om
betydelse ökat och resulterat i det finns minst högskolaatt numera en
i varje län. antalEtt universitets- och högskolestäder mycketär
expansiva. många högskolorRunt företagsparker medväxer nya upp
främst kunskapsföretag. Tidigare flyttade akademikema till företag och
myndigheter for börja anställning idag flyttar i många fallatt en -
företagen till de högskoleotter där den välutbildade arbetskraftenmest
finns.

svenska erfarenheternaDe universitetens och högskolornasav
betydelse för den regionala utvecklingen i olika delar landet ärav
mycket goda. Lokaliseringen högskola direkt positivaav en ger
spridningseffekter inom alla samhällssektorer, mångamen av
utvecklingseffektema blir uppenbara först på längre sikt. denDet är
insikten leder till statsmakterna på fortsattatt satsarsom nu en
utbyggnad högskolan i flera delar landet. Satsningen bör dock inteav av
bara gälla kvantitativ utbyggnad högskolans utbildningskapaciteten av
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samarbeta medbör också högskolansskilda håll.på Den sätt attavse
samhället och näringslivet.omgivandedet

behov högskolanNäringslivets14.2 av

forskning ochde länder påSverige satsar mestär ett av som
bruttonationalprodukten. heltandel Denutvecklingsarbete sett som av

utförs vidstatsfinansierade forskningendelen denövervägande av
finansierad högskolornashögskolor, antingenuniversitet och egnaav

utförd uppdragsektorsforskningsmedel eller påbasanslag eller av
och det utvecklingsarbeteforskninguppdragsgivare. Denexterna som

betydande omfattning,företagssektorn ocksåbedrivs inom ärär menav
ochföretagen. mindrekoncentrerade till de Dehuvudsakdock i största

möjlighetundantagsvishar däremot endastföretagenmedelstora att
utvecklingsarbete.forskning ochregelrättbedriva

utveckling denindustriellakaraktäristiskt drag hos dagens ärEtt att
långsiktigt ochbaserad på oftaochalltmer kunskapsintensivblir ett

Allt fler teknologier blirutvecklingsarbete.forsknings- ochmedvetet
dominerande konkurrens-idag denforskningsbaserade. Kunskapen är

utveckla kunskap för-förmåganföretag ochför mångafaktorn att ny en
nationell och internationellallt hårdareklaraför siktutsättning att en

konkurrens.
utbildning.högklassig Deanställda medbehöverFöretagen en
högskolan ochfinns påtill den kompetenstillgångbehöver också som

också högskolandär. behöverproduceras Deforskningsresultattill som
forskarsamhället.internationellatill detkanalsom en

beroendealltblir företagenperspektivi dettaSett avmer
föregående kapital krävsbetonades ihögskolan. Som näranärmast en

behövsskall tillgodoses.näringslivets behov Detförsamverkan ettatt
räcker intesamarbete i genuin mening. Detriktningarna,bådaflöde i ett

näringslivet.från högskolan till"information"med

kvalitetochSamverkan14.3

samspel mellankvalitet förutsätterhögoch forskningUtbildning ettav
flödesamhället. behövsomgivande Detoch dethögskolan ett av
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kompetens och erfarenheter i båda riktningama. En sådan samverkan bör
högskolans verksamhet för denna skall kunna liggaattgenomsyra en

hög kvalitativ nivå. detNär i det följande föreslås samverkan medatt
näringslivet och samhället i övrigt skall uppgift för högskolanvara en

syftet inte bara högskolans kompetens och resultat skall bättreär att tas
till utanför högskolan. Uppgiften istår samklang med strävandenavara

upprätthålla utbildning och forskning hög kvalitet. samspelEttatt en av
mellan högskolan och näringslivet alltså inte förutsättning bara förär en

näringslivets konkurrensförmåga skall kunna upprätthållas. Detatt är
också förutsättning för högskolans bägge huvuduppgifter skallatten
fullgöras väl.

Högskolans14.4 uppgift samverka medatt

näringslivet och övriga samhällssektorer

Som redan understrukits universitet och högskolor den heltär
dominerande genomföraren forskning denpå statliga sidan. Sverigeav

unikt i detta avseende. redan framhållitsSom det därför särskiltär är
angeläget högskolans samverkan med det omgivande samhälletatt
fungerar väl. Härtill kommer universitet och högskolor har mycketatt
höga ambitioner beträffande sådan samverkan; deras senasteen
fördjupade anslagsframställningar och årsredovisningar belyser det..

Högskolans samverkan med näringslivet och övriga sektorer av
samhället bedrivs för närvarande i gråzon. råder oklarheterDeten om
hur långt högskolans s.k. tredje uppgift sträcker sig och därmed vad som
högskolan skall fåroch Utredningen har i sitt arbete fåttgöra göra.

synpunkter den innebörden, intemånga minst från de mindre,av
regionala högskolorna.

Enligt utredningens mening det dags högskolornaär att ettnu ge
klart mandat samverka med näringslivet och övriga samhällssektorer.att

uppgiften bör slås fast i högskolelagen.Den skulle härigenomDet
manifesteras högskolorna hela samhällets forskningsresurs.är Detatt
skulle klar signal till högskolorna sådan samverkan skall haattge en en
betydelse för verksamhetens innehåll, organisering, rekrytering, merit-
värdering m.m.
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Finansiering14.5

högskolans funktioner för samverkan ochtidigare redovisats harSom
ficksamhället stärkts under år. Tidigare dettadet omgivande senare

styrelsenstöd från industridepartementet och förekonomisktarbete
mindre bidrag utgår fortfarande till bl.a.utveckling ochteknisk ett

utbildningsdepartementets huvudtitel. Andrakontaktsekreterare över
avlänkats från högskolan ochutåtriktade arbetet hardetdelar senareav

byggts högskolan.de samverkansorganutförs runtsom uppnumera av
delen högskolansidag denfinansierasdettaTrots större av

avsättningar från de medelsamverkansfunktioner gemensammagenom
förhållandegrundutbildning och forskningföranslagits ett somsom -

utåtriktade arbetet inte fårfastlagda policyn detmed deni stridstår att
kämverksamhet, utbildningen ochhögskolansbekostnadpåske av

forskningen.
med näringslivet och övrigasamverkanföreslårUtredningen att

fastlagd uppgift för högskolan.klartskallsamhällssektorer vara en
fortsättningsvis beräknas med tanke pådärföranslag börHögskolomas

särskilda medel forsamverkansuppgift ochhögskolornas avsättas sam-
andraanvisa medel frånanledningvissa fall finnaskan iverkan. Det att

motiveradnäringspolitisktregionalpolitiskt ellerförhuvudtitlar, t.ex.
samverkan.

skall naturligtvis ocksåenskilda företagutförsUppdrag som
beställaren.finansierasfortsättningsvis i princip av

Reglering14.6

i högskole-i kap 2 § 2uppgift intagen 1s.k. tredjeHögskolans är st
lyder så här:lagen. Den

kännedom verksamheteningår spridautvecklingsarbeteochforskning samtatt om
vunnits verksamheten skallerfarenheter har iochsådana kunskaperhur somom

tillämpas."kunna

informationsuppgiftenändrasstycket såföreslårUtredningen attatt
fårforskning verksamheten"meningen "Iförsta ledet irenodlas. Det

tredje uppgiftensfyller denfristående mening. Denalltså utgöra en ny,
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ursprungliga funktion skapa förtroende och förståelse föratt högskolans
verksamhet och bidra till motiveras till börjaatt studeraattnya grupper
på högskolan jfr avsnitt 5.3 ovan.

"Tillämpningstillägget", både oklart ochär språkligt fögasom
elegant, utgår. ställetI in mening, lägger fasttas detatt ären ny som en
uppgift för högskolan samverka med näringslivet och övrigaatt sektorer
i samhället. Ordet samverkan markerar det fråga flödeäratt ettom av
kompetens, och resultat i båda riktningama. Det ocksåärpersoner en
påminnelse samspel mellan högskolan ochatt ett det omgivandeom
samhället förutsättning för högskolansär utbildning och forskningatten
skall kunna hålla hög kvalitet.en

Samverkan kan alla samhällssektorer, kommunerna,t.ex.avse
myndigheterna och kultursektom. Skälet för näringslivetnämnaatt är att
dess behov högskolan särskilt framträdande.är Vissaav grenar av
näringslivet för sin konkurrensförmågaär helt beroende näraav en
samverkan med högskolan. Högskolans roll i den regionala utvecklingen
behöver däremot inte speciellt. Den kannämnas ligga i samverkansägas
med näringslivet.

Förslag

högskolelagenI högskolan skall samverka medattanges
näringslivet och övriga samhällssektorer.

Särskilda medel anvisas för denna samverkan.
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Högskolans15 roll i samverkan med
näringslivet

Förutsättningarna15.1

tidigare harSom Sverige valt förlägga mycket delnämnts att storen av
den statligt finansierade forskningen till högskolan. Samhället kan ställa
mycket höga krav på effektivitet i vid mening det gäller forsknings-när
verksamheten inom högskolan.

teknologier har med tidenNya blivit alltmer betydelsefulla för
näringslivets produktutveckling och regioners och länders välstånd.
Alltmer kunskap, ofta från flera olika källor, byggs i produkterna.

allraInte de koncemema har råd hålla sig med all denstörsta attens
teknologikompetens behövs för deras produkt- ochsom process-
utveckling. därför naturligtDet och angeläget industrin alltmerär att
använder sig högskolans kunnande.av

högskolorna har, anförts i kapitelDe 14, viktig regionalnya som en
uppgift främjare ekonomisk tillväxt. Genom dessa högskolorsom av -
och deras relationer till universitet och specialhögskolor kanstora -

och medelstora företag knytassmå till det globala forskarsam-även
fundet.

internationell jämförelseI Sverige betydande påsatsaren resurser
akademisk forskning världens2 högskoleforskning iprocent ettca av-
land med jordens befolkning.0,15 kanDessa 2procent procentav ses

inträdesbiljett för få tillgång till de övriga 98att procenten.som en

Val samverkansformer15.2 av

Utredningen har betonat samverkansformerna många och haratt är
mycket olika karaktär. redovisar utredningenHär några principiellamera

vilka baserasöverväganden, på samråd och intervjuer med företrädare
för näringsliv och högskolor på litteraturstudien se kap. ll.samt

Forskningens innehåll, industrirelevans, naturligtvis betydelse-är en
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full faktor.
åldern teknologinFaulkner och Senker 1995 visar hos äratt

högskolerelationer.bestämmande for industrins behov den dyna-Iav
bioteknologin kontakterna mellan högskola och industri mycketmiska är

det gäller det etablerade området parallelldatorerintensiva. När mer
och Senker industrin redan skaffat sigkonstaterar Faulkner att egna

och högskola beredd arbetaforskare. Således bör atten samma vara
olika strategier:med två diametralt

läroanstalt utbildar akademiker med grundexamenverkaA somsom en
vilka lärt sig fakta och metoder deoch forskarexamen, gör attsom

företag.effektivt fungerar i befintligasnabbt och
och det globalakunskapsproducent högskolansverkaB egensom

produktion nyttjas i samverkan med närings-forskarsamhällets nära
livet.

tillämpa blandformer ytterlig-gäller naturligtvisrealitetenI att av
ämnesområden och institutioner inomoch Olikahetsstrategiema A B.

blandning. Förändringar skerhögskola har olikaoch ävensammaen
för sedanexempel: telekommunikation 30 årtiden. Ett ettöver var

produkter. detta områdemed "tråkiga"område Justetablerat ärnu
vad institutionerna.strategi pådynamiskt och Bmycket är möterman

intervjuer har industrirepresentantemasamråd ochVid utredningens
vikten strategi A. Dessaframhållit poängterar utsagorargument avsom

försiktighet och inte odiskutablatolkas med vissbör dock som
till högskolan.rekommendationer

samverkansformer inom högskolan diskuteradeshuvudtyperTvå av
litteraturkapitlet:i

personliga relationer, individ till-Decentraliserade, informella, -
näringslivet och högskolan. relationerindividkontakter, mellan Dessa

allafördel upprätthållas på nivåer.medkan
och befattningar i högsko-organisationsenheter, "rutor"Formella2. en

organisationsschema.las
skall kombinera och och denhögskolorna 1 2Utredningen attanser

skallfå vilken samverkansituationen måstespecifika avgöra typ av som
högskolan vid viss tidpunkt. Varjevid den individuellaeftersträvas

formella organisation och kultur.särpräglade tradition,högskola har sin
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15.3 Förslagen

Ovan betonades valet samverkansformeratt lokala frågorärav som
skall den enskilda högskolan.avgöras Utredningen nedan någraav ger
allmänt hållna förslag vilka skall betraktas rekommendationer.som

15.3.1 Högskolan och de små och medelstora före-

tagen

När det gäller samarbetet med de små och medelstora företagen har
utredningen funnit många brister. RRV 1996 har kommit till samma
slutsatser. De små och medelstora företagens högskolesamverkan
behandlas i kommande betänkande.ett

l5.3.2 akademiskaDen grundutbildningen

Civilingenjörsutbildningen i dag forskningsbaseradär vad gäller sitt
kunskapsinnehåll de flesta teknologer får föga insikt forsk-men om
ningen Eftersom företagen blir allt beroendesom process. attmer av
samverka med högskolan för sin kompetensförsörjning det angelägetär

inte bara öka antalet forskarutbildadeatt i näringslivet, också deutan att
lämnar högskolan med grundexamen har viss orienteringsom en om

forskningens villkor. Vilken kunskap kan förväntasorts attman
forskningen skall och på vilka villkor kan näringslivet samverka medge,
högskolan

Ett exempel på inslag i undervisningen för befrämja de framtidaatt
kontakterna kan laborationer och övningsuppgifteratt inomgörsvara
institutionens pågående forsknings.

Förslag:

Studenterna involveras i institutionemas forskning och får
praktisera den utrustningt.ex. används. Forskaresom som

arbetar i projektet skall laboratoriehandledare.vara
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framkommit dethar detochStanford MITmed både attkontakterVid
ellerlicensieringskontorsigorganisationsenheter,formellainte är vare

starka framväxtenför denkrediterasskallteknologiparker, nyaavsom
självgenererande därregioner.båda Detdessa äriföretag processen

avknoppningar.leder tillsiniföretagmänniskor turstartar somunga
där blandLinköpingiliknande fenomenkanmånnågonI man se
avknopp-i formresultat1970-taletI-linjen frånden gett avannat nya
lovande.ocksåHalmstadhögskolan ifrån ärErfarenheternaningskedjor.

Förslag:

akade-EntreprenörskapbenämnttillvalsämneEtt t.ex. gersom
medhögskolorvidrekommenderas10-20 pmiska poäng

utbildning.teknisk-naturvetenskaplig

Forskarutbildning15.3.3

doktorernade färdigaindustrinfrånsynpunkt äråterkommande attEn
slussas in ilätt kunnaförspecialiseradehårtoch för attgamlaförär

ochGrimmeiss 19961995,EliassonJfr.verksamhet.företagens
dettauppfattningutredningens är ettEnligtkapitelutredningens

tillanpassadhandi förstai dagforskarutbildningen ärresultat attav
behov.internahögskolans

justforskarutbildningenuniversitetanglosaxiskaVid ensomses
självständigtförförutsättningardoktorandensyftarochutbildning att ge

snabbkravstrukturerad medvälUtbildningenforskningsarbete. är
behärskarvisaskall främstavhandlingenoch attgenomströmning man

skerkarriärakademiskförmeriteringochFördjupningverktygen. en
doktorsex-tankenocksådoc"-perioden. närDettaunder "postfrämst var

TraditionensSverige 1969.doktorsgraden igamladenersatteamen
präglaskomdoktorsexamenden attstark;dockmakt även avär nya

forskarkarriär.fortsattförmeriteringpåkraven en
doktorsavhandlingkrav påhögreSverigeställs i attBland annat en

medförforskningen.till Dettabidragsjälvständigt attskalli sig ettvara
smaltkoncentrationstarkförtillbaka ettfår ståbreddochöverblick
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område samtidigt tiden till förlängs. Doktoranden intesom examen ses
bara elev också i denutan vetenskapligasom en som en resurs
produktionen. utredningensI intervjuer har anförts "doktorandemaatt
måste betala tillbaka den investering vi gjort i dem innan vi kan släppa
dem".

En sådan ordning motiverad för många fakulteterär och forsknings-
områden. denFör doktoran, siktar akademisk karriär, denmot ärsom en
inte odelat negativ. detMen bör särskilt inom tekniska och vissa-
naturvetenskapliga fakulteter finnas bättre motprogram som svarar-
näringslivets behov. fallI lär antalet disputerade i näringslivetannat
förbli lågt. Sådanna skall finnas vid sidan den reguljäraprogram av
forskarutbildningen. skallDe inte mindre krävande dennaänvara men
ha inriktning.en annan

Förslag:

Doktorandutbildning inom vissa fakulteter förändras i syfte att
bli näringslivets rekryteringsbas i högre grad Utbild-än nu.
ningen bör förändras så studietiden blir kortare och såatt att
utbildningen bredd och överblick.störreger

Från akademiskt håll har doktorandens intentioner och påsagts att syn
näringslivet förändras under studietiden. börjanI majoritetenavser av
doktoranderna efter arbeta i industrin. disputationenatt Närexamen

sig önskar de kvar inom högskolan.närmar Utredningen finnerstanna
det angeläget på olika underhåller idén arbetaatt sätt iattman om
näringslivet.
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Förslag:

handledareDubbla

doktorander, så begär,vanligaIndustridoktorander och som
och frånfrån institutionendubbla handledare;skall ha enen

vanligasigdet fall detföretaget/arbetsgivaren. I rör om
frånnäringslivsrepresentanterforskarstuderande väljs ett
forskare.diputeradanställakan tänka sigföretag att ensom

näringslivetfrånMentor

dubbelt handledarskapbesläktat medMentorskap ärär men en
doktoranden frånpersonligt stöd tillrollinformell avsersom

industriperson.erfarenen

finansiering ochavtal,kommersiella frågorKunskap patent,t.ex.om
bland forskar-otillräckligaalldelesvillkorbasalanäringslivets är
högskolornaDärför börhögskolorna.tekniskabl.a. destuderande ge

forsknings-generellakan ingå ipropedeutisk kursformnågon somav
Teknikbrostiftel-forskarkurs.ellermetodikkurser separatsom enges

kurser.sådanafinansierakunnaskullesema

Förslag:

medicinnaturvetenskap,teknik,Näringslivsanställda forskare i
föreläsaresakområden skallinomolika expertersamtetc. vara

näringslivsrelationer.kursi omen

kursmoment:Några

institutionendenproduktidé frånPatentgranskning egnaav

licensieringochPatentering

finansiering.ochprojektekonomiPraktisk -
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F orskarskolor effektiviseraär sättett nytt utbildningenatt och har också
relevans för näringslivssamverkan. Både utredningens förslag om en

näringslivsanpassad doktorsexamen inom vissamera fakulteter och
förslaget kurs i näringslivsrelationer faller mycket välom en i
begreppet forskarskola.

Utredningen vill här understryka värderingsförändringaratt brukar ta
avsevärd tid och behöver stödjas på ledningsnivå och med admini-
strativa åtgärder.

15 änsteorganisation

föregåendeI kapitel föreslår utredningen det skallatt uppgift förvara en
högskolan samverka med näringslivetatt och övriga samhällssektorer.
Denna uppgift får konsekvenser för bland högskolans tjänsteorga-annat
nisation.

Utredningen vill framhålla det den enskildaatt är högskolan som
måste behovet de förändringaravväga kan behövas. förslagDeav som

lämnas i avsnitt 17.8 och kap. 18 därvid betydelse.ärsom av
På central nivå föreslås förändringar.ett par
Högskoloma har utpräglat inomakademiska meriteringsgrunder.

Meriteringen forskningsinsatserär inom väl avgränsad disciplin. Påen
så smalnarsätt mellan högskolavägen, och näringsliv äldresnarare

forskare blir.en
Samverkan med näringslivet har på vissa institutioner och under

vissa tider betraktas med betydande skepsis. Immateriella rättigheter får
allt viktigare roll. Den offentligt finansierade forskningen haren i raden

fall försummat patenteringsmöjligheter förbiseende eller oin-genom
tresse.

Förslag:

Patent och näringslivssamarbete bör ha ökat meriteringsvärde
vid tjänstetillsättning och lönesättning.

Det angeläget högskolanär realistiskatt bild industrins arbets-ger en av
villkor. dagI personalströmmenär helt enkelriktad,nästan från hög-
skolan till industrin. lärareFå kan förmedla näringslivserfaren-en egen
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med långcivilingenjöreroftarekryteradesTidigarestudenterna.tillhet
tekniska hög-detillämpadeitimlärare ämnenindustrierfarenhet som

akademiskademedochbort ifallithar attskolorna. Denna resurs
utökats.tjänsterna

fönnågahögskolansstärkaockså attnäringslivskontakter kanBättre
undervisningen.innehållet igällervadförändringsbehovfånga upp

efterfrågan påförändrasnabbtidagkannäringslivetiGenombrott
de1993Jacobssonspecialisering. T.ex. attvissmedutbildade anser

genombrottmikroelektronikenspåreaktionhögskolornassvenska sena
utveckladesSverigeelektronikindustrin ibidragit tillharkring 1970 att

motsvarande nivå.industriländerandraiänsvagare
får dagnäringslivsbakgrund igedigenmedIcke-disputerade personer

ochbåde studentertolkas,kanhögskoleadjunkter. Dettabli högst av
arbeta ilågstatusverksamhetdet attforskarstuderande, äratt ensom

industrin.

Förslag:

skalltjänsteninrättas. Förindustrilektor,tjänstetyp,En ny
sakkompetensnäringslivserfarenhet motsva-god samtkrävas

krävshögskolelektorat. Däremotförkravenrande ett
eller doktorsexamen.licentiat-

uppdragdetockså inomfalleravsnitti dettaredovisatsförslagDe som
högskolanföränsteorganisationförändradutredningengetts om ensom

1996:3.Dir.

forskningsresultatNyttiggörande15.4 av

utredningenharframlagtsjustförslagdesidan syn-Vid som nuav
Synpunkternanyttiggöras.kanbättreforskningsresultatpå hurpunkter

genomförandetillförslagistrategi ochisammanfattats ett avhar en
kapitel 18.avsnitt 17.8redovisas imaterialstrategin. Detta resp.
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Slutkommentar15.5

förslag förs fram i detta kapitel har syftet underlättaDe att ettsom
mellan högskolan och näringslivet. Syftetsamspel bland andraär att

näringslivet lättare skall kunna samverka med högskolan och till-
godogöra sig dess kompetens högskolans försvagas ellerutan att egenart
dess integritet komprometteras. framgångsrik samverkan förutsätterEn

de bägge kulturema på lika villkor, de spelar sina olikamötsatt attmen
roller.
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16 Struktur för samverkan

föregående kapitelI diskuterade utredningen högskolans roll i sam-
verkan med näringslivet. dettaI avsnitt behandlas antal ochett organ
initiativ syftar till bygga broar mellan näringsliv och högskola.attsom

harDessa för sig vitt skilda mål och förutsättningar.var

16.1 Kompetenscentra

NUTEKs kompetenscentra har vid utredningens kontakter, både med
företag och högskolor, den viktigaste systemförändringennämnts som
i relationen näringsliv högskola. Utredningen delar denna bedömning.-
Kompetenscentra innebär avsevärd förnyelse både kvantitativt ochen
kvalitativt. försökDe utveckla högskolans kämverksamhetutgör ett att
i riktning industrileverans, för den skull avkallmot utan att görmer man
på inomvetenskapliga kvalitetskrav.

och högskolaFöretag kommer i samverka under lång tid,centra att
tillsammans med andra företag och i tvärvetenskaplig miljö. Dettaen
kan dynamik i verksamheten tidigare samverkansforrnerge en som

l996.saknat, DeltagandeRRV företag framhåller också dessaanser
faktorer avgörande för sig i samverkan.att Detsom man ger en
finns förväntan hos deltagande företag samverkan skallstor atten om
leda till intressanta FoU-resultat. uppfattarMan också uppläggningen

bra kombination grundforskning och tillämpad forskning.som en av
breda initieringsprocessenDen har mejslat områden där kopplingut

till forskning inom universitet och högskolor ha särskild strategiskanses
betydelse för svensk industri. Arbetsprocessen kravenoch dokument-

industriengagemang har också lett till teknikförsörjnings- ocherat att
FoU-frågor har fått starkare strategisk förankring i de deltagandeen
företagen. Omprioriteringar har blivit effekt. Initiativ tillen nya sam-
arbeten forskargruppermed inom högskolor och företag demutöver-

knutna till berörda kompetenscentraär ärsom en annan.-
viktigtEtt syfte med kompetenscentra också stimulera hög-är att
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samladedriva FoU-program.utveckla sin förmågaskolan att stora,att
vetenskapligorganisatorisk förnyelse,bådeställer krav påArbetsformen

kontaktnät inom närings-brettförmåga hanteraochkompetens att ett
och leda verksamhetblir hanterauppgiftcentrallivet. En att somen

discipliner/institutioner.akademiskafleraöverspänner
Även betydande förändringinnebär kompetenscentrakvantitativt en

beslutade kompetens-näringsliv:högskola och Numellansamverkani
motsvarandeFoU-volym 500uppnå1998kommer attcentra caen

antal personår. Dettaungefärellermiljoner kronor motsvarar casamma
drygtochhögskolornas FoU,de tekniska procent10 procent avenav

viakommerSverige.företag i Företagenutförsall FoU avsom
förkostnaderförstärka sinakraftigtkompetenscentra externaatt

FoU-arbete iföretagensskall läggasDärtillhögskoleförlagd FoU. eget
personår år.120motsvararcentra, percasom

experimentdetta intressantaangelägetdetUtredningen är attattanser
vidareutvecklas.ochintentionernaenligtfullföljaskan

Sammanfattning:

forskningssamarbeteförformKompetenscentra utgör en ny

tvärvetenskapligtLångsiktigt, program

deltar aktivtindustrinfrånForskare

initieringsprocessBred

i företagenförankringStrategisk

Industriforskningsinstituten16.2

undantagetdet endapraktisktIndustriforskningsinstituten utgör taget
forskning skallfinansieradstatligtmodellen"svenska"denfrån att

svenskadel detbegränsaddockhögskolan. Deinomutföras utgör aven
industriforsk-samtliganorska SINTEF större änärFoU-systemet t.ex.-

verksamhetoch derasområde tillsammansningsinstitut inom NUTEKs -
själv.industrindelentillfinansieras större av

svaghet. starkapotentiell DetochstyrkabådeDet utgör enensenare
ställs i fokus,behov tydligtindustrinsinnebärindustriengagemanget att
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verksamheten domineras företaginnebär samtidigt istörreatt avmen
branscher.väl etablerade

också överbrygga det mellanInstituten kan sättett att gapses som
blivitforskning och industrins ingenjörsarbeteakademisk som en annan

modellen" ovan. och med ökandedel "den svenska se 13.1 I att ettav
FoU-intensiva företagen rekryterar personal medantal de egenav mer

minskar deras behov industriforskningsinstitutenforskarutbildning av
finns ökande behov denna funktionSamtidigt"översättare". ett avsom
företag. företag i dag föroch medelstorabland mindre Dessa utsätts ett

tekniskagradera sin förmåga har svårtstarkt tryck attatt menupp
utveckling hardirekt med högskolans forskning.kommunicera Denna

för omstrukturering och förstärkningkommitténuppmärksammats avav
utvärdering institutensKOFI.industriforskningssystemet En av nu-

företag, gjorts uppdragverksamhet mindre påvarande mot som av
goda förutsättningarpekar på instituten harBelotti, 1996,KOFI attatt

roll mindre företag.viktigarespela ännu gentemoten
mindre före-betänkande till deåterkommer iUtredningen ett senare

vill här bara peka ovanståendespeciella behov. Den ut-atttagens
viktigaste uppgifter iindustriforskningsinstitutensveckling innebär att

företag ligger utanförkommer gällautsträckningökande att som
mindre företagen harnuvarande intressentkrets. Deinstitutens sämre

finansiering, varförlångsiktigt för institutensmöjligheter att ta ett ansvar
börhär ett stortstaten ta ansvar.

Sammanfattning:
för defå ökad betydelseIndustriforskningen kommer att

finansiera dennabör förföretagen. Statenmindre attta ansvar
roll.

Kontaktsekretariaten16.3

föregripit denhar på mångaKontaktsekretariatens utveckling sätt
skedde underinfrastrukturen för samverkanutveckling somav
specialiseradeantal resursstarka ochoch medl980-talet. I ettatt mer

medan denställen funktionen upphört,har på någratillkommitaktörer
flera aktörer.kvarhögskolor leverandrapå som en av

högskolansde verkat inomfördel har varitKontaktsekretariatens att
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organisation, medan den diffusa rollen varit problem. faktumDetett att
verksamheten normalt varit knuten till administrationen har givit låg

i forskarnas nackdel endast delvis kunnatstatus ögon, en som
kompenseras personliga kvalifikationer.av

Erfarenheterna denna verksamhet aktualiserar behovetav av resurser
för kontaktskapande/projektinitiering inom högskolans organisation, men
visar också vikten funktionens placering i högskolansövervägaattav
organisation. Vid antal institutioner vissa högskolor harett man

införtförsöksvis funktion, "gatekeeper" eller kontaktperson. Dettaen ny
normalt informell deltidsuppgift. Erfarenheterna frånär en mera

kontaktsekretariaten talar för "gatekeeper"-funktionen böratt vara en
deltidssyssla skall innehas någon institutionens meriteradesom av av
forskare.

16.4 Teknopoler

behandlasHär enbart rådgivningsdelen teknikparkema sålunda inteav -
fastighets- och kontorsserviceverksamheten. Utredningen har valt att
använda begreppet teknopol för den immateriella verksamheten i en
teknikpark.

Flera teknopoler arbetar i dag högskolan för hittamot orten att
projekt med kommersiella utvecklingsmöjligheter, projekt kan ledasom
till produkter, och företag. s.k. avknoppningsföretagDessanya processer
måste inte nödvändigtvis drivas forskaren själv, ofta saknarav som
intresse företag. Teknopolemas roll blir därför finna denatt starta attav
lämpligaste exploateringsformen. Personer med skiftande kompetenser
skall driva projektet framåt från fas till fas. Produkten skall tidigtså

möjligt förankras marknaden. kan ske antingenDet ettsom genom
företag erhåller kundorder eller ochnystartat patent-som genom

licensförsäljning rättigheterna.av
form teknikspridningEn teknopolema förmedlarär attannan av

know-how och kompetenstjänster från den akademiska världen till
näringslivets små och medelstora företag, behöver köpa densom
kompetens de själva saknar. Teknikparkema blir här aktiven
förmedlingslänk och mellan två mycket artskilda kulturer.översättare

samarbeteDet pågår mellan ALMI och Swedepark kommersom
förhoppningsvis leda till för både företagen och högskolan,att en,
smidig och obyråkratisk samverkan. Delutredningen de små ochom
medelstora företagens samverkan med högskolan kommer närmare att
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Stödtillforskare
gnmdntbildndeochfo-utbildadc

UnHmyndig-
heter PublincndeFo-resultat

Teknikparker

Projeklbolag,Tjánsleholag,PalenkütterHolding
Kommersiella
embryon

OvirgaF inpuls, Industrinpersonal,lokaler,l instrumet--

"marknadsplats för produktfömyelse".belysa denna
Teknopolerna har sedan år tillbaka, beskrivits i kapitelett par som

förse avknoppningsföretagtämligen goda möjligheter sina elleratt
bli företag eller licensaffårerprojekt som kan med både s.k. sådd-

riskkapital. förhållande kommer siktkapital och Detta på ytterligareatt
attraktionskraft.öka teknikparkernas
och fastighetsförvaltning fortfarandeFastighetsägande ligger som en

foten för del teknikparkerna. Hyresvärden eller vice-black om en av
trovärdig rådgivare vad beträffar företagarnasvärden knappast någonär

affärsproblem.
kan hahuruvida teknopolen ekonomiska intressen i någraFrågan om
Oftaföretag komplicerad. lägger teknopolen betydandesina ärav

vissa avknoppningsföretag, vilka för ekonomisktpå hjälpa ärattresurser
belastas med konsultfakturor. tänkbar betalningsfonn dåEn ärattsvaga

parken avstår från omedelbar betalning och avtalar framtidaatt om
royalty, eller får aktier. kan motsvarande organisationerDet nämnas att

Officevid Technology Licensing respektive University ofMIT
Salford, vilka båda besökts utredningen, går i sådana ekonomiskaav
engagemang.

Utredningens ståndpunkt dock teknopolemas personal börär att vara
neutrala rådgivare, dvs. teknopolen inte har finansiella intressen iatt

groddföretag ellereller förvärvar aktier i Rådgivamaäger patenträtter.
styrelser.bör inte heller sitta i företagens Teknopolemas främsta styrka

for sin respektive högskolas affårskompetens. tidstå Detär att tar att
vinna respekt för dylik uppgift. Därför rådgivamas integritet ochären
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affärsetik avgörande.
har undersöktRRV 1996 avgränsningarna och samarbetet mellan

holdingbolag, teknikparken Teknikhöjden,KTHs KTH myndigheten
Teknikbrostiftelsen. har funnitRRV de sammanflätade ochärsamt att

oklara. Under de månaderna haransvarsgränsema äratt senaste en
ansvarsfördelningprincipiell tillämpats, figur, vilken kanse vara av

för andraintresse högskolor.även
statliga affärsrisken, antingen detDet gäller aktie-ägarengagemanget,

ägande i projekt- och tjänstebolag eller förvärv patenträttigheter, skallav
holdingbolagen.uteslutande ligga i Högskolan skall sig iengagera

affärer.
Teknopolema skall stödja enskilda forskare och högskolans institu-

kommersiella frågor och också förädlationer i projektidéer holding-
bolagen.

Teknopolemas tjänster till högskolan och forskarna delär en av
uppgift,högskolans utökade sådan utredningen föreslår den i kapitel 14.

tillSåledes skall motsvarande uppdrag teknopoler alternativt externa
konsultföretag ha grundfmansiering.en

tjänster teknopol utför för holdingbolagens räkning skallDe som en
betalas med medel från högskolan. skall framhållasDet gränsenatt

till holdingbolaget respektivemellan uppdrag uppdrag till högskolan är
oskarp.

Förslag:

välavgränsad ansvarsfördelning skapas mellan deEn tre en-
holdingbolaget och teknopolen.heterna högskolan,-

Holdingbolagen16.5

motiv för holdingbolagen industriellaStatsmaktemas att partnervar
forskningsprojekt lades bolag.skulle "känna igen sig" påom

bemyndigade första femdet beslut, de universiteten och hög-I som
skolorna bilda holdingbolag, konstaterades det vid kontakter medatt att
näringslivet visat sig företag i vissa fall undviker kontakter medatt
universitet och högskolor för de regelsystem gäller för universi-att som

högskolornas grundläggande uppgifter upplevs främma-ochtetens som
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för företagen.nde
endast ivarit igångharholdingbolagelva ettnuvarandeAv sex

halvår.
efterholdingbolagen"gamla"de femingetoroandeDet attär merav

betydandeprojektbolag, därnågotlyckatsverksamhetårs startaän ett
Projektbolagenindustrielladen ärerhållits frånfinansiering partnern.

bildande.holdingbolagenstillhuvudskälet
konflikterkälla tillblitjänstebolagen, kanbolagstypen,andraDen en

anklagahandstillliggerhögskolan.för Detrykte nära attförsämratoch
bildarotillbörlig konkurrens,ochsubventioneringförhögskolan om man

kommersiellakonsultföretag ellermedkonkurrerartjänstebolag som
utbildningsbolag.ochmanagement-

holdingbolag intagitgranskningefter sinhar1996 ettRRV enav
i sinorganisationsform. RRVdennatillkritisk hållningmycket anser,

hybridforrnholdingbolagenbedömning, ärsammanfattande att somen
näringslivet.ellerforskarnatilltalarvarken

Holdingbolagenomdöme. ärförsiktigare ettUtredningen ettavger
kanutredningenändamålsenlighetexperimentorganisatoriskt om vars

minstverksamhetsperiod påbehövsstadium. Detdettasig påuttala en
möjlig.skallutvärderingsäkerförår att varatre en

Förslag:

hög-respektiveÖverför tillholdingbolagenförvaltningen av
såstyrelsernadärmedsambandi attombildaochskola

åtminstoneellermajoritet,inäringslivetfrån ärrepresentanter
styrelseordförandedessa äratt aven

eftersakkunnigneutralbörNäringsdepartementet utse somen
verk-holdingbolagensutvärderinggenomförårtre avenca

samhet
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16.6 Forskarpatentbolagen
Tillkom forskarpatentbolagensten lovvärt bidrag tillär ett strävandenaav

öka nyttiggörandet forskningsresultatatt frånav som emanerar
universitet och högskolor. Linköping har gått i påspetsen ett
inspirerande Utländska erfarenhetersätt. vittnar svårigheterna nåattom
företagsekonomisk lönsamhet för den här verksamhet.typen Enav
sådan lönsamhet bör emellertid inte huvudkriteriet på framgång.vara
Denna skall i stället i det antal företagmätas kommer till ståndnya som
och vilka produkter kommer på marknaden. Sådana högtek-utnya som
nologiska nyetableringar har också värde sina spridnings-ett genom
effekter och skapar god grund för fortsatt samverkan.närmareen en

Forskarpatentbolagen har små ekonomiska och personella resurser.
Den svenska marknaden liten. Bolagen kanär därför få svårt att
förverkliga sina intentioner. Om bolagen samladses som en resurs som
står till hela forskarsamhällets förfogande, kan det öka deras slagkraft
och möjliggöra specialisering. skulleDet då bli naturligt för forskareen

vända sig till det bolag bäst kan tillgodoseatt hans intressen. Isom
Danmark har inrättats vad kunde benämnas centralt forskar-ettsom
patentbolag för hela landet. Det erinran behovetär kritisken om av en
massa.

Forskarpatentbolagen kan ha skäl inte förmedlaövervägaatt att
enbart uppfinningar. Datorprogram liksom moderuniversitetets varu-
märke kan bolagen vidgad bas for verksamheten.ge en
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forskningsresultatsLärarundantaget;17

nyttiggörande

i uppdrag det undantag i dagutredaren "seDirektiven överatt somger
lag till arbetstagaresför lärare enligt 1949 årsgäller rätten upp-om

fråganhar följaktligen ingåendeUtredningenfinningar". övervägt om
bör upphävas.undantaget

innebördUndantagets17.1

lag bäggei i 1949 års LAU. Deintaget l § 2Lärarundantaget är st
här:styckena i lyder såförsta l §

"Denna allmän ellerarbetstagareipatenterbarauppfinningarhär i riketlag avavser
enskild tjänst.

undervisnings-andra inrättningar tillhöruniversitet, högskolor ellervidLärare som
enligt denna lag, dockegenskap såsom arbetstagarei dennaväsendet skall inte attanses

skolor yrkesofficcra-vid Försvarsmaktenspå sådanalärareskall tillämpas ärlagen som
re."

företag statligasåväl privatatillämplig påsåledesLagen är som
inbegripna.och högskolor Av 2universitetoch myndigheter,företag st

tillämpning.undantas från lagens Detuniversitetslärareföljer dock att
dehögskolor någon tilluniversitet ochinteinnebär lagen rättatt ger

betald arbetstidde pålärarna inteuppfinningar görsgör, ens omsom
utrustning.lokaler ochutnyttjande arbetsgivarensmedoch av

hinder för universitet ochfinns någotdet intekan observerasDet att
utnyttjandetden anställde förersättningkrävahögskolor att avav

uppfinnare betraktasåsomutrustning. Forskarenlokaler och är att
lokaler ochhögskolansvilken draricke anställd nytta avsom en

föreligga, ingettill ersättning kansådanutrustning. En ävenrätt om
träffats.ersättningexplicit avtal om

års lag.alltsedan tillkomsten 1949har existeratLärarundantaget av
för lagen fannslåg till grundutredning från 1944denRedan i ettsom

allmän utgångspunkthar såledesuppställt.undantag Lagen attsom en
inom universitetuppfinningarskall tillämpas påden inte genererassom
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och högskolor. har,Det skall framgå, betydelse för lagensstrax storsom
tillämpbarhet högskoleområdet.på

17.2 Argumenten rörande lärarundantaget
De motiverat undantagsbestämmelsen i 1 § 2argument ärst attsom en

för universitet och högskolor till de anställdasrätt uppfinningar kunde
hämma forskningens frihet, försvåra rekryteringen till universitet och
högskolor och leda till bisyssleverksamheten ökade. Det har vidareatt

högskolornas organisation inte lämpade sig för tillansetts att att ta vara
och utnyttja de anställdas uppfinningar universitetet inte hadesamt att
något behov uppfinningama.övertaattav

Under tid har det från flera håll hävdats motiven förattsenare
undantaget försvagats. radEn har framförts för avskaffandeargument ett

undantaget. Argumenten har främst det bestämmelsengemensamt attav
motverka kommersiell exploatering de uppfinningaranses en av som

inom högskolan. det följande redovisasI i korthet degenereras
framförts:argument som

Enskilda forskare saknar och/eller incitament skydda sinaattresurser-
forskningsresultat liksom få till stånd kommersiell exploateringatt en

dem.av
sällan publiceras forskningsresultatInte på sådant sättett att-

resultaten kan användas fritt eller så licensieras de till utlandet, i
bägge fallen med följd det sker "läckage".att ett

finansiärer kräver fåExterna till resultaten och/eller dessarättatt attw
skall hållas hemliga; EU exempel.är ett
Universitetsforskningen har fått ökad sektorskaraktär och ökad-
samhällsrelevans. Resultaten kommersiellt exploaterbara iär större
utsträckning tidigare.än
Finansieringen verksamhet från flera källor kan förenadav en vara-
med olika, eventuellt oförenliga avtalsvillkor.
Samarbete med näringslivet kan försvåras, universitet ochom-
högskolor har till uppfinningar näringslivet.sämre rätt än
Samuppfinnare kan ha olika till den uppfinningen,rätt gemensamma-
därför de omfattas olika regler.att av
Lagen svår tillämpa universitetsanställdapå samuppfinnare,är att av-
vilka omfattas undantaget och den andre inte.en av
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Uppfinningar delvis resultat den allmänna forsknings-är numera av-
miljön och lagarbete, varför det rimligt universitet ochärett attav
högskolor får del intäkterna. bör särskilt få delDe intäkternaav av
från "guldäggen", for på så kunna finansiera del verksam-sättatt av
heten.

regler bör gälla för universitetsforskningenSamma för näringsli-som-
forskning.vets

Lärarundantaget utomlands17.3

lärarundantaget har det gjorts åtskilliga hänvisningardiskussionenI om
till förhållandena i andra länder. upplysningar har lämnatsDe som om

falldessa förhållanden har i vissa varit motstridiga eller felaktiga.t.0.m.
därförUtredningen har bemödat sig tämligen ingåendegöraattom en

rättsläget i antal länder. Resultaten redovisades i avsnittstudie ettav
6.5.

Danmark, Finland, Schweiz och Tyskland har undantagNorge, ett av
slag vi har i Sverige. bör dock industriforsk-det Det noteras attsom

berörsningsinstituten i Tyskland, inte undantaget, har långtav ensom
i det tyska forskningssamhället, varför jämförelsencentralare position

inte håller streck fulltmed Tyskland ut.
Österrike iNederländerna, Storbritannien och har principFrankrike,

universiteten vidarelärarundantag. betyder dock inteinte Det att utanett
uppfinningar. Rättsläget påtagligt oklarttill de anställdashar ärrätten

de nämnda länderna.i alla de tre nu
universiteten med automatik enkel licens,slutligen harUSAI en en

uppfinningar. till följd avtal harshop-right, till de anställdass.k. Men av
full till dealla ledande, privata universitet i USAså rättgott som

särskild ersättning lämnas forskaren.anställdas uppfinningar Ettattmot
universitet lyckats bäst med erhålladock detundantag är attsom

Anställdaanställdas uppfiningar, nämligen Stanford. vidintäkter från de
enskildefull till sina uppfinningar och det står denStanford har rätt

exploateringsorgan universi-fritt vända sig tillforskaren änatt ett annat
och Wisconsin har sådanlicenskontor. Också Minnesotaegettetets en

modell.
universitetsanställda,konstaterarUtredningen gör patenter-att som

i allmänhet har privilegierad ställning i jämförelsebara uppfinningar, en
Rättslägetnäringslivet och i industriforskningsinstitut.med forskare i är

och förhållandena skiftar mellan länderna vad gällerdock diffust
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innehållet i de universitetsanställdas ställning. Den rättsliga teknik som
används skiljer sig också åt, avtal, lagstadgat undantag, tillämpningt.ex.

de materiella reglerna institutionellaDe förhållandena skiftarav osv.
också och jämförelser vanskliga. Det således svårt finnagör är att

förhållandenavägledning i utomlands för eventuell revideringen av
regleringen i Sverige.

utländska erfarenheterna tyderDe på möjligheterna fånärmast att att
effektivtill stånd exploatering universitetsuppñnningar inte påen av

avgörande finnsnågot påverkas det lagstadgat undantagsätt ettav om
slutsatseller för övrigt vinner stöd iDet dansk statligär en som en

utredning från i förfjol kommersiellt nyttiggörande offentligaom av
forskningsresultat. danska utredningen fannDen ändringatt en av

inte hade "självständiglärarundantaget prioritet". betonade i ställetDen
förvikten incitament institutionerna sig i nyttiggörandet,att engageraav

kräva avtalslösningarvilket kunde rörande universitetsläramas upp-
finningar.

Uppfattningarna lärarundantaget17.4 om

har samtalatUtredningen med antal inom såvälett stort personer
universitets- och högskolevärlden näringslivet. Också på sättannatsom

olika aktörers uppfattningar lärarundantaget inhämtats.har Ut-om
inte gjort enkät sig likväl haredningen har någon god bildmen anser en

stämningsläget.av
Företrädare för näringslivet tycks i allmänhet denvara av upp-

fattningen lärarundantaget har marginell inverkan förut-påatt en
sättningarna för nyttiggöra de uppfinningar, inomatt som genereras

högskolor. Uppfattningamauniversitet och inom näringslivet skiftar
mycket.dock

klar majoritet de forskare inom högskolevärlden, harEn av som en
uppfattning lärarundantagets effekter, förordar undantaget behålls.attom
Samtidigt de forskare, direkt berörs undantaget, visarattnoteras som av

beredvillighet ingå avtal med sin högskola uppñnningamasatten om
nyttiggörande.

universitetsrektorer, till känna sin mening, tycksDe gettsom
vanligen undantaget bör behållas. Rektorema för CTH, KTH,attanse
Stockholms universitet och Uppsala universitet har offentligt uttalat sig
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i den riktningen.
finnsDet dock andra meningar. Rektor för Linköpings universitet har

vid spridning sin åsikt "universitetetgett skallatt till deäga rätten
anställdas upptäckter", alltså inte bara uppfinningar. Han ocksåmenar

universitetet bör omfattas lagstiftningatt näringslivet ochav samma som
ha näringslivet för den kommersiella exploateringensamma ansvar som

de anställdas uppfinningar "patent, licens och groddföretagandeav
baserat anställdaspå upptäckter och uppfinningar i första handär ett
arbetsgivaransvar vid universitet likväl hos andra arbetsgivare".som

17.5 Kommentarer till några argumentenav

rörande lärarundantaget
flertaletDet de framförs till stöd för ellerstora argument emotav som

lärarundantaget fordrar ingen utläggning. Någranärmare argumentenav
skall dock kommenteras i korthet.

a Forskningens frihet. Som utredningen uppfattar kanargumentet
lärarundantagets avskaffande hämma forskningens frihet två Detsätt.

gäller forskarens bestämma resultatensrätt användning:överattena
skall resultaten ställas till förfogande användas fritt och enatt av var
Eller skall de med följd deras användning dikteraspatenteras att av
kommersiella överväganden och förbehålls företag eller andra som
förmår betala licensavgifter för utnyttjandet Lärarundantaget understöd-
jer således forskarens frihet besluta icke Flera pågåendeatt att patentera.
naturvetenskapliga projekt vittnar betydelsen forskarens frihet attom av
fritt publicera sina resultat och frihet inte den häratt patentera samt om
frågans kontroversiella karaktär; aktuellt exempel det s.k.ett är genom-
projektet.

Avskaffas lärarundantaget kan det vidare påverka forskningsverk-
samhetens inriktning. kan skapaDet tryck forskarepå sig åtett ägnaatt
forskning kan intäkter högskolan på det självklartsätt ärsom ge som
inom näringslivet. avskaffandeEtt kan också få högskolan särskiltatt
främja forskning med sådan inriktning.en

b Organisation. faktumDet universitet saknar lämplig organisa-att en
tion för till och utnyttja de anställdas uppfinningaratt ta ärvara en
naturlig följd universitet inte haft sådan uppgift. finnsatt Detav en
ingenting hindrar sådan organisation tillskapas. Fråganatt ärsom en
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lämplig föröverhuvudtagetuniversitetsorganisation är attsnarare om en
således fråganberörexploatering. Argumentetkommersiellbedriva om

universitet-vadfråganuppgifter ochförskall hahögskolanvad om en
ställerframgåkommerväl. Somförväntas skötakansorganisation att

uppgift fördet skalltankenavvisande tillutredningensig att vara en
kommersia-förochhögskolorochuniversitet äga att tapatentatt ansvar

forskningsresultaten.liseringen av

ochuniversitetinnebärnäringslivet. ArgumentettillParallellen attc
ochnäringslivetgäller förregleromfattashögskolor bör somsammaav

näringslivet.påbörde sätteventuellt också att somsammaagera
normalt förverksamhet, dvsför sinforskningsinbedriverFöretag

patenterbaraskapasyftetillforskning harproduktion. Företagens att
instruktioneringåendefårforskareföretagetsochuppfinningar av

skyddaförsökerskall Företagvad de attpatentarbetsgivaren göra.om
led iocksåsökeri Företag ettinvesteringar FoU. patentsina som

kan företagetsynergieffekterpatentstock,uppbyggnaden gevarsav en
syfte.strategiskt Företagetsanvändas iochkonkurrensfördelen

deförfogakandet inte överlidandedirektblirverksamhet om
företagHärtill kommerforskningdess attuppfinningar genererar.som

högskolorna.förgällersagdadetvinstsyfte. Ingetidrivs nuav
fel.tankenföraoch kanalltsåhaltarnäringslivettillParallellen

tillämpas selag1949 årsi vilkensektorendadenFörsvaret är ovan
meningsfull.särskiltförsvaretparallell tillheller ärinteMen6.3. en
forskningenförsvarsindustrin ochmedsamverkarFörsvaret/FMV nära

till bättrebidrasyftetutsträckningihar attförsvarssektorninom stor
alltså främstutnyttjasuppfinningarnapatenterbaraförsvarsmateriel. De

andrauppenbarligenFörhållandenamaterielanskaffning. ärsektornsför
högskolesektorn.inom

högskolorochuniversitet göraför atthuvudargumentIntäkter. Ettd
skallkommersialiseringenuppfinningaranställdasde äranspråk på att

intäkterväsentligahaftutlandet haruniversitet iVissaintäkter. avge
framgångsrika.kanskedetStanforduniversitetet mestärexploateringen.

kanexempel.Även Dessvärreuppvisar lyckosammaStorbritannien man
skallöverlagexploateringökad ettmedräknaintedock att geen

utlandetiuniversitetFlertaletintäkter.högskolornastillbidragväsentligt
universitet,flertaletresultat. Detsärskilt godauppvisa storaintekan
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bedriver exploateringsverksamhet, inte vinst verksam-görsom en
heten. fåDe någon vinst har i regel haft finnagör turen att ettsom
"guldägg". forskarpatentbolag,De tillskapats fempå universitetsor-som

i Sverige, realistiska räkna med förluster under de förstaärter attnog
u-åtta åren; vissa betvivlar verksamheten någonsin blir räntabel. Enatt

sak den likväl kan samhällsekonomisktär klart lönsam.attannan vara
skall dåHur på "guldäggen" forskarnaOm själva fårman se

besluta, kommer de inte då lägga "guldäggen" hosatt externen
exploatör och gå till universitetets med de sekunda uppfin-organ
ningama Följden skulle alltså bli de intäkterna gick högskolanatt stora
förbi. och Ericssons mobiltelefonLosec brukar exempel.nämnas som
Argumentet emellertid "anakronistiskt". byggerDet på tankenär att man
i förväg kan urskilja guldäggen. Erfarenheten visar så inte fallet.äratt

illustrerar det. ledning,Losec Astras inte trodde idén, övervägdesom
vid fem tillfällen lägga ned projektet. Vid tillfällena detatt ett ettav var

frånbidrag STU/NUTEK, räddade projektet. Mobiltelefonen harsom en
liknande tillkomsthistoria. Båda projekten pekar också detpå för-
hållandet de framgångarna sällan utgår ifrån enstakaatt stora en
uppfinning. finns lysandeDet många idéer. framgångarnaDe harstora
i stället vanligen utgångspunkt på marknaden väl definieratettsom
behov, till lösning universitet och högskolor ibland kan lämna ettvars
bidrag. illustrerar det avsnittLosec se 12.2.1.

Konsekvenserna undantagets17.6 avskaf-av

fande

undantaget i avskaffas,Om 1 § andra stycket skall 1949 års lag LAU
tillämpas på högskoleområdet. Det dags granska vadär närmareattnu

sådan tillämplighet kan innebära.en

Allmänt och dess tolkning17.6.l LAUom

redan har allmännaSom LAUs utformning sin utgångspunktantytts som
lagen inte tillämplig högskoleområdet.på byggerDen på tankenäratt
det ovanligt uppfmnningar universitetsforsk-äratt att genereras av

ningen. kan också lagen tämligenDet arbetstagarvänlig,ärnoteras att
d.v.s. den arbetsgivaren förhållandevis till deatt snäv rättger en
anställdas uppfinningar. förklaringDet till näringslivet valtär att atten
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kollektivavtal, tillgodoser företagensteckna önskanett som om en
till de anställdas uppfinningar den följerlängre gående änrätt som av

lagen.
tolkningen lagen vidare hålla i minnet lagengällerSåvitt är att attav

stycket- skall gälla, "såvitti andraefter vad 2 § ärsägs annatsom-
framgå anställningsför-eller måuttryckligen överenskommet avanses

häravföreliggande omständigheter". Innebördeneller eljesthållandet av
högskoleområdet svårbedömd. detlagen på Menför tillämpningen ärav

för restriktivregeln i allmänhet talarskälfinns goda attatt anta en
högskoleområdet från arbetsgivarens synpunkt.lagen på Dettolkning av

universitet ochforskning bedrivs påföljd denär att somaven
forskning inte förskillnad från företagens skerhögskolor till att

arbetsgivaren har vissbehovtillgodose vissa t.ex. en pro-som -
uppgiftervissa konkretaeller för lösaduktutveckling att som-

anvisar.arbetsgivaren

verksamhetsområde""Arbetsgivarensl7.6.2

omständighet,tillförsist sagda änärDet över mersomoss en
synpunkt, nämligen lagenarbetsgivarensbegränsande från att ger

"utnyttjande fallerbara desstill uppfinningarbetsgivaren rätt omen
utveckladesverksamhetsområde" se 3 §. Såsomarbetsgivarensinom

fåruniversitet och högskolor inteinnebär detavsnitti 6.4 attnärmare
lärarundantaget skulleuppfinningar,anställdastill de ävenrätt om

upphävas.
således verkningslöst enligtblirlärarundantagetslopandeEtt nuav

förståeligtöverraskaResultatet kanlagstiftning.gällande är ommen
högskoleom-inte tänkt försades,lagen,beaktar äratt som nyssman

Situationenforskningsverksamhet sådan.uppgiftenrådet, där ärär som
forskning,typfallet företag, bedriverarbetsgivaren, i ettnärannanen

behov.visst område för sittförsäljning inomproduktion och egetett
producerasyfte många gångerforskningensnäringslivetInom attär

syften. Skillnadenuniversitetsforskningen har andramedanuppfinningar,
logisk.alltsåär

lagens tillämpningmodifieras på såskall möjligensagda sättDet att
arbetsgivare kunde fåhögskolor såsominnebärakunde rätt attatt en

forskningsverksamhet. mätinstrumentsin Ettuppfinningen iutnyttja
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skulle kunna exempel. Det skulle innebäraett universitetet fickvara att
använda instrumenteträtt i denatt forskning bedrivsen där,som

däremot kommersiellträtt exploateraatt uppfinningen avseendeen
instrumentet.

17.6.3 Andra omständigheter

kanDet tilläggas 3 § första stycketatt tolkning igetts snäv praxisen
av Statens nämnd för arbetstagaruppñnningar, vilket ytterligare
understryker tillämpning lagen på högskoleområdetatt skulleen av vara
föga meningsfull för arbetsgivaren. Andra omständigheter betydelseav
i sammanhanget arbetsgivarenär kan fåatt tillensamrätten upp-
finningen endast i det fall "forsknings- eller uppfinnarverksamhet" utgör
arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift. Om så inte fallet, fårär
arbetsgivaren nöja sig med enkel licens enligt 3 § andra stycket.en
Samma verkan kan det ha det utnyttjande, ligger inomatt arbetsgi-som

verksamhetsområde, framstår obetydligt i förhållande till detvarens som
möjliga nyttjandet på håll.annat

Det förtjänar påpekas universitetatt och högskoloratt fögaär
betjänta enkel licens enligt andra stycket. Syftet för dem medav en att
förvärva skulle normalträtt önskade exploateraatten vara man
uppfinningen licensiering. Det emellertid vanligenär svårt fågenom att
till stånd sådan på basis enkel licens, eftersom licenstagareen av en
normalt önskar förvärva För företagen liksomensamrätt. för försvareten
kan däremot enkel licensäven värde, eftersom den ären vara av
tillfyllest för den produktionen eller för produktionsuppdrag tillettegna

företag i samband med anskaffning.ett För högskolor enkelären en
licens begränsat värde eftersom de inte bedriver produktion ellerav
anskaffar materiel. Också denna omständighet belyser lagenatt är
mindre ändamålsenlig högskoleområdet.på

17.6.4 Organisation

Som framgått innebär lagen aldrig automatiskträtt övergårattovan en
till arbetsgivaren. Om lärarundantaget avskaffades och lagen reviderades

sådant den kunde tillämpassätt högskoleområdet,ett påatt skulle
högskolorna få inrätta organisationer för rättighetsförvärv det slagav

harFMV för försvarsområdet. Som framgick avsnitt 6.3 harsom av
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lagen. EnhetenenligtärendenhandläggerpatentenhetFMV somen
försvarsanställdastillförvärvavtal rätt1994/95 33ingick avom

ochför lönerKostnadentjänstemän.har nioEnhetenuppfinningar.
patentkost-Häri ingår intemiljoner kronor.5,4omkostnaderövriga var

högskolavarjeinte troligtuppfinnarersättningar. Det är attellernader
blevlagenomfattning,organisationbehövaskulle omsammaaven

dockorganisationFMVshögskoleområdet.påtillämplig enger
högskolor-de olikapåskulle krävasmöjligenvadfingervisning somom

na.

Slutsatsl7.6.5

oförändradövrigtmed iinteskullelärarundantagetavskaffandeEtt av -
tillbetydelsehögskolor någonoch rättuniversitetlagstiftning avge-

någoninte harhögskolornaocksåinnebäruppfinningar. Det attlärarnas
personalkategorier,deuppfinningarde görstillnämnvärd rätt avsom

däremothögskolanOmundantaget.omfattasinte genom enav -som
deexploaterakommersielltuppgiftfick ihögskolelagen attändring av -

falliblikunnasituationen vartskulleuppfinningar,anställdas annanen
utnyttjandeskullerimligen ettlicensieringmeningendeni att anses vara

dockskulleverksamhetsområde. Detarbetsgivarensinomföllsom
högskolornadenomfattningen rättoklarheterfinnasalltjämt somavom

välmindrebetonatslagen såsomförvärvakunnaskulle att passarpga
enbartfåarbetsgivarenskullefallmångahögskoleområdet. I enför

högskolelagen,ändringdenpåpekaskanenkel licens. Det att somav
skallaffärsverksamhetriskfylldlångtgår såföreslår, inte attutredningen

fåruppfinningarExploateringhögskolorna.uppgift för ansesavvara en
affärsverksamhet.formsådan avenvara

ochuniversitetföreskrivaalternativ attradikalt attEtt voremer
detungefäruppfinningar sättanställdastill sinaharhögskolor rätt

dock intekanUtredningenkollektivavtalet.enligtharföretagen rättsom
motiveraintegår attnyordning. Det attsådanbakomsigställa en

arbetstagarnaställdaskulle änuniversiteten sämrevidarbetstagarna vara
högskolorochuniversitetönskarOmenligt lagen. attföretageni är man

barakvarståruppfinningar,anställdastill delagstadgad rättskall ha en
påverkaskullelagen,allmän översynmöjligheten göra somatt aven

utredningensutanförbarainteliggerden. Detomfattasalla avsom
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direktiv så genomgripandeövervägaatt åtgärd dessutomutanen vore
skjuta målet, syftet baraatt över inskränkaär universitetsanställ-attom

das till sina uppfinningar.rätt

Slutsats
avskaffandeEtt lärarundantaget skulle inte högskolornaav ge
till lärarnas uppfinningar.rätt

17.7 Datorprogram

Datorprogram har hamnat i skymundan uppfinningama i diskussionenav
nyttiggörande högskolornas resultat sin likhet medtrotsom av upp-

finningar och sin kommersiella betydelse. Som skallstora framgåstrax
omfattas emellertid också datorprogram "läramndantag",ett änav om
inte lika absolut frågai uppfinningar. Skälet föra dem iattsom om
bilden så mycket möjligheternaär större skapa intäkterattsom genom
exploatering datorprogram i många fall bättreär änav genom ex-
ploatering uppfinningar.av

17.7.1 tillRätten datorprogram i anställningsförhåll-
anden

Datorprogram har likheter både med verk, skyddas i upphovsrättsla-som
och med uppfinningar. förstDet efter lång internationellgen, var en

diskussion, datorprogrammen kom hänföras till upphovsrätten.attsom
finnsDe intagna i uppräkningen verkstyper i upphovsrättsla-numera av
och åtnjuter följaktligen skydd enligt lagen. Men släktskapen medgen

uppfinningar framträder däri vissa programmeringsåtgärder kanatt
bl.a. kan visst programmaterial inkluderaspatenteras; vid patentering av

hårdvara.
Upphovsrättslagen har ingen särskild regel till verkrättenom som

skapats i anställningsförhållanden. detMen har utbildats viss praxisen
arbetsgivares till sådana verk,rätt denna praxisäven ärom rättom vag

i konturerna. På många områden finns kollektivavtal, lägger fastsom
vad gäller.som

9 16-0379
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i upphovsrättsla-särskild regel intagenfinns dockverkstypOm enen
i anställningförhållandenskapatsdatorprogramgällerDen somgen. -

lydelse:har följandeoch§40 a -
"Upphovsrätten led iarbetstagareskapastill datorprogram, ettett somsom av en

arbetsgivaren,övergår tillarbetsgivaren,eller efter instruktionerarbetsuppgifterhans av
avtalats."harsåvida inte något annat

januarikraft den 1993,trädde i l är40 § ensom synessom
sådantavtalats. Ettspel harpresumtionsregel. Den sätts annatomur
ocksåden kaninnebörden. Menavtal med denexplicitavtal kan ettvara

i anställnings-kan tolkasordningdärförsidan,åt attsättas annanen
avtalet.

angående harmonise-EG-direktivetimplementering§40 är avena
förSkälen91/250/EEC.skyddet för datorprogramrättsligadetring av

framdatorprogramfrämstdatorprogramspecialregel tasattvaromen
synnerhetgäller isyfte, något närkommersielltutpräglatmed ett som
utvecklingenbetonadesanställningsförhållanden. Detutvecklas i attde

innebarregelsynpunktarbetsgivarensfråndatorprogram enett somav
kunnaarbetsgivarenfördärför viktigtinvestering. attDetbetydande var

framhöllsvärde.ekonomiska Detsig datorprogrammetstillgodogöra
arbetsgivarpresumtionmed någonaktuellttordedet intedock att vara

tillkommithadetill datorprogramrättigheterför enmera somsom
arbetsuppgiftensföljdnaturligbiprodukttillfällig än avensom
1992/93:48; LUregeln 1992:13;för Dsmotivenutförande om propse

rskr 125.17;

universitetsanställdas datorprogramtilll7.7.2 Rätten

frambringaruniversitet,vidanställdasedvänjafinnsDet att somen
till verken. Detupphovsrättenbehållerverk,skyddadeupphovsrättsligt

område,dettaockså"lärarundantag"lagfästickesåledesfinns ett som
vadläroböcker. Fråganproduktionenför ärbetydelsesärskilt har nuav

till denmed hänsyndatorprogramfrågagälla ikan nyaomansessom
bestämmelsen.

universitetsanställda.tillämplig också påordalydelsen 40 §Efter är a
presumtionsregel och denregelndå uppfatta attärskall attHur enman

överhuvudtaget inteLagstiftaren haravtalatsintebaragäller annatom
uppmärksammades däremotlagen.till Denförarbetenaifråganberört

EG-direktivet.implementerade Idäroch iFinland Norge,i när man
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Finland lades andra stycke till varigenomett "en upphovsman utförsom
självständigt arbete inom undervisning eller forskning vid högskola"en
undantas från bestämmelsen. I den norska propositionen tycks haman
utgått ifrån regeln tillämpligatt på universitetsanställdavar attmen man
i allmänhet fick utgå ifrån existensen konkludent ellerett uttryckligtav
avtal rättigheterna inteatt övergick till arbetsgivaren, d.v.s.om
universitetet.

Utredningen finner övervägande skäl talaratt för rättsläget iatt
Sverige detsamma iär Norge. 40 § tillämplig högskolean-ärsom a
ställda, flera omständigheter talar arbetsgivarpresumtionemotmen en

högskoleområdet. finnsDet sedvänja innebär de universi-atten som
tetsanställda har till sinarätten upphovsrättsligt skyddade alster. Det
faktum universitetsanställdas rättigheteratt inte berördes i förarbetena
talar avsikt från lagstiftarens sidaemot upphäva denna sedvänja.atten

Det skulle dessutom från systematisk synpunkt anomalivara en om
läroböcker och uppfinningar skulle omfattas undantag inteettav men
datorprogram.

Härtill kommer de skäl motiveraratt presumtion försom en
arbetsgivaren inte relevanta högskoleområdet.påär Högskoleforskamas
datorprogram inte fram i något utpräglattas kommersiellt syfte.
Utvecklingen datorprogram på högskoleområdet innebär inte någonav
betydande investering från högskolans synpunkt, detgör att ärsom
viktigt för arbetsgivaren kunna tillgodogöra sig datorprogrammensatt
ekonomiska värde. Forskaren har vanligen inte till uppgift framatt ta
datorprogram dessa biproduktutan är det slag enligten av som
förarbetena normalt inte omfattas presumtionen.av

Det sagda innebär dock inte det aldrig skulle kunnaatt före-nu
komma högskolorna har till datorprogram.att rätt Undantagetett ären
inte absoluta karaktär undantaget för uppfinningar. Iav samma som
sällsynta fall kan omständigheterna tänkas sådana arbetsgivarenattvara
kan ha fallI kan det finnasrätt. fog förvart datorprogram fåren att
användas på forskarens universitet, vilket innebär det föreliggeratt en
enkel licens.

17.7.3 Slutsats

Universitetsanställda har således i huvudsak till sinarättsamma
datorprogram till sina uppfinningar. Datorprogram uppvisarsom
dessutom många likheter med uppfinningar. Ingen ideell rätt av
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erhållai viss måndessa kanochtillbetydelse knutenär programmen
arbetsgivarensutnyttjandemedPrestationemapatentskydd. görs av

likartade.ocksåExploateringsproblemen ärutrustning.ochlokaler
gällaordning börbakgrundenhärdenfinner attUtredningen mot samma

däremotsigskiljerLäroböckeruppfinningar.förför datorprogram som
jämställaskälsaknasuppfinningar. Detfrån attavseendennämndai nu

dis-fortsattautanför denlämnasvarför deuppfinningar,meddem
omfattar däremotföljandei detöverväganden görskussionen. De som

uppfinningar.månidatorprogram somsamma

Slutsats:
"lärarundantag" änomfattasOckså datorprogram ett omav

uppfinningar.förundantagetabsolutlika som

Förslag:
lika inombehandlasbördatorprogramochUppfinningar

högskolan.

Slutsatser17.8

Utgångspunkterna17.8.1

resultatandraochuppfinningarhävdatshållmånga att somfrånharDet
påtillbordehögskolor ettoch tasuniversitetinom varaproduceras

skrivelsePatentverketsiunderstrukitsharsynpunktenDenbättre sätt.
fråniliksomRUT-93till rapportenBosworthsiregeringen, rapporttill

utrednings-icentral ocksåforskning. Den ärstrategiskförStiftelsen
lära-såvälförincitamentenökaviktigt"Särskilt är attdirektiven:

andraochforskningsuppfmningartillvaratahögskolare/forskare attsom
konkurrenskraft".näringslivetsökakanresultat som

samhällsekonomiskt intresse attdetvill betona är ettUtredningen att
utnyttjas bättre. Enhögskolorochuniversitetfrånresultat emanerarsom

värde ocksålicensiering ärvanligenexploateringsådan avgenom --
hög-mellansamverkantillgrunden närmareläggakandendärför att en
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skolan och näringslivet i andra former.även Det däremot osannoliktär
universitet och högskolor kan räknaatt med ökade intäkter störreav

omfattning tack ökad exploatering de anställdas uppfinningar.vare en av
Frågan då hur förutsättningarär förnärmast bättre utnyttjande kanett

åstadkommas. råderDet delade meningar hur det bäst kan ske. Frånom
flera håll har hävdats lärarundantaget står iatt vägen.

Enligt utredningens mening bör analysen sin utgångspunkt i deta
faktorer erfarenhetsmässigt avgörande för möjligheternaär nåsom att
framgång med kommersiell exploatering uppfinningar och datorpro-av

Men analysen bör också de uppgifterväga och särskildagram.
förutsättningar i övrigt gäller för högskolans verksamhet.som

Det viktigt de berörda har starkaär incitament; detatt gäller i första
hand de uppñnnande forskarna och deras institutioner. betyderDet att
bägge dessa bör få god andel de intäkter nyttiggörandet kanen av som
inbringa och andra förmåner.gärna även Men det innebär också att
lösningar bör väljas kan nå mått bland allaett stort acceptanssom av
berörda.

krävsDet kraftfullt entreprenörskap ökatett nyttiggörandeettom
skall åstadkommas. finnsDet många lovande idéer inom universitet och
högskolor lika väl utanför. Men det behövs starka drivkrafter försom

föra projekt framåt. Saknas de, hjälper det inteatt hur lysandeett idén
Uppfinningar på universitetsområdetän är. sällan på konkretär ettsvar

behov finns på marknaden. De lösningarär söker sittsom snarare som
problem. Vikten drivande därför särskilt påtagligentreprenör ärav en
här.

Idéer notoriskt svårbedömbara. Exploateringär idéer lyckas sällan.av
Det talar för mått pluralism. En monopoliseringett stort be-av av
dömningarna bör därför undvikas. Idébärarna bör ha flera finansiärer
och exploatörer vända sig till.att

Högskolans uppgifter och särskilda förutsättningar i övrigt är en
central faktor i sammanhanget. Forskning och utbildning förblir
huvuduppgifterna. Forskningens frihet och forskarnas integritet får inte
komprometteras. finns högskoleledningarDet vill högskolansom se som

form företag med arbetsgivaransvar näringslivet fören av samma som
den kommersiella exploateringen de anställdas uppfinningar.av
Utredningen har Som redan påpekats parallellen tillären annan syn.
näringslivet missvisande 17.5 ovan. Det utredningens meningär attc
kommersialiseringen forskningsresultat skall ligga utanför högskolanav
och dennas basanslag inte skall få användas för starktatt riskfyllden
verksamhet det slag kommersialiseringen är.av som
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förväsentligt aktivare roll hittillsspelabör däremotHögskolan änen
nyttiggörande. dessaför ökat Menförutsättningarnaförbättra ettatt

rådgivning, attitydpå-skall bestå iochsamhällsintresseharinsatser ett
skall inte iliknande.och Insatsemautbildningsinsatser görasverkan,

verksamhethögskolanshör ocksåTill förutsättningarna ärvinstsyfte. att
insynför måttvilket talarallmänna medel,finansierad med ett stort av

forskningsresulta-frågor rörandeöppenhet också iochverksamheteni
exploatering.tens

forskarna derasmedvetenhet blandökadstarktbehövs attDet omen
skadapublicering kanochexploateringsbarakanresultat attvara

patenterbarheten.
forskningformerde olikaspännvidd mellanfinnsDet stor somaven

grundforskningen,vi denpolen hardenaktuell. Ihär är somrenaena
andradenkommersiell Ipåtankeoch bedrivsfinansieras nytta.utan

vilketnäringslivet,medi samarbetegenomförs görprojektdefinns som
kanoch datorprogramuppfinningartill deanspråk på rätt somen

bör beaktasSamtidigtför projektet.inomkomma att ramengenereras
kommersiellt intressantaupphov tillkangrundforskningenocksåatt ge

för detlämplig ocksåordningdärför skapasbör ärresultat. Det somen
grundforskningen. Detinomresultat produceraskommersialiserbarafall

särskiltpatentfrågomamedvetenhet ärbehovethärär omenavsom
framträdande.

skillnaderna dembeaktas deocksåhögskolorna börSåvitt gäller stora
universitets-inriktning,ochomfattningforskningensgälleremellan. Det

traditioner,högskolansprioriteringar,institutionsledningamasoch
Alltregioneninomandra aktörersamspel mednäringslivskontakter, osv.

i höginstitutionella lösningarochmål, arbetssättförtalardetta att osv
lokal nivå.bestämsgrad

Förslag:

för ökat nyttiggöran-strategisammanhållenbehövs ettDet en
och datorprogram.uppfinningarhögskolegenereradede av

avgörande förfaktorerdels deinStrategin bör ärväga som
exploateringkommersiellmedframgång

iförutsättningarsärskildaochuppgifterhögskolansdels
övrigt.
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17.8.2 Huvudpunkter i strategien

Det i det tecknadeär perspektivet lärarundantaget skallnu som
bedömas. Målet få till stånd bättreatt utnyttjande deett uppfinningarav
och datorprogram produceras vid universitet och högskolor uppnåssom
bäst de faktorer här har berörts får bestämma valetom som ovan av
medel. Utredningen förordar den bakgrunden följandemot strategi.

a Lärarundantaget behålls. Det forskningensvärnar frihet och görom
den enskilde forskaren till herre sina resultat.över Han kan bestämma

resultaten skall och kommersialiseraspatenteras eller i denom mån
inte finansieringsvillkoren någotsäger Samtidigt har hanannat.
incitament uppfinningar och datorprogramatt göra och kan få intäkter

deras exploatering. Lärarundantaget också plattformär förav deen
forskare, önskar grunda avknoppningsforetag.ett Det förhållandetsom

avskaffande lärarundantagetatt ett inte universitet och högskolorav ger
till de anställdasrätt uppfinningar l7.6 ovan talar också klart för en

sådan ståndpunkt.

b Universitet och högskolor skall inte bedriva starkt risIqj/llden
verksamhet och bör därför inte innehavare eller datorpro-patentvara av

Även det talar för lärarundantaget behålls. Universitetatt ochgram.
högskolor myndigheter och inteär lämpliga institutioner för bedrivaatt
kommersiell exploatering forskningsresultat på professionelltett sätt.av
Exploateringen bör alltså inte arbetsgivaransvar för högskolan.ettvara

c Universitet och högskolor skall däremot ha för detett attansvar
skapas goda förutsättningar för samhällsekonomiskt optimaltett
utnyttjande de forskningsresultat inom högskolan.av som genereras
Såsom redan ingår härinämnts råd, tillhandahålla service,att it.ex.ge
patentfrågor, inklusive nyhetsgranskning, affärsjuridik, utbildning,
attitydpåverkan, viss förhandlingshjälp Det verksamhet,ärosv. en som
bedrivs i samhällsnyttigt syfte. Den fallerett inom den samverkansupp-
gift högskolan skall ha enligt utredningens förslag och skall intesom
syfta till vinst för högskolan. Denna bör därför ha budgetmedel för
verksamheten.

d Universitet och högskolor behöver i vissa fall förfogarätt att överen
forskares immaterialrätter i sådan mån högskolorna såsomatten parter
i forskningssamarbete kan tillförsäkraett andra i samarbetetparter en
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Exempelupphov till. ärsamarbetetresultatdeutnyttjarätt att gersom
licens.enkelräckerVanligenoch kompetenscentra.EU-forskningen en

för-sådanförersättningsärskildtillha attskallForskarna rätt en
upplåts.foganderätt

dearbetsgivareninformeraskyldighethabörForskarna atte omen
producerardeoch datorprogram,uppfinningarexploateringsbara som
skyldighet.sådanskäl förflerafinnsämnesområde. Detsittinom en

medel här bortsesallmännamedfinansierasverksamhetHögskolans
verksamheten. Eniinsyndärför finnasböruppdragsforskning. Detfrån

attityd påpositivskapaförviktigocksåöppenhet attsådan är en
exploateringförinstitutionsledningamaoch hosinstitutionerna av
bland forskarnamedvetenhetenstärkerSkyldighetenforskningsresultat.

kanpubliceringochexploateringsbarakan attresultaten somatt varaom
ocksåbehövsSkyldighetenundvikas.därför börpatenterbarhetenskada

denVidarepunkt g.föreslås se görersättningsskyldighetdenför som
högskolaför derasliksom attinstitutionforskarnasförmöjligt --

härigenomochverksamhetsberättelserna,ipatenten, t.ex.rapportera om
dem.förerkännandefå ett

fram.lyftasmåsteforskningsresultat patenterasViktenf attav
förhandlingsplikt,skall haforskarnaföreslagitharPatentverket att en

medsamrådiarbetsgivarenmedförhandlingaridelta"delsnämligen att
eventuellauppfinningensteknikbrostiftelserna/licensförinedlingen om

publice-meddelsutnyttjande väntaimmaterialrättsskydd och attsamt
iklaratspatenteringfrågantillsforskningsresultaten avring omav

medvetenhetökadUtredningen attförhandlingarna". omenmenar
utbild-attitydpåverkan,åstadkomsfrämstpatenteringvikten genomav

forsknings-medskyldighet väntaliknande. En attochningsinsatser
frihet.forskningenstillhänsynmedtvivelaktigpublicering ärresultatens

tillfyllest.informationsplikten ärUtredningen attanser

forskarnaintäkter,dedelbör fåUniversitetsinstitutionerna somg av
och datorprogram.uppfinningarsinaexploateringenfrånerhållakan av

intäkterna.tillbidragtill derasrelationiståandel börInstitutionemas
exploateringentillinstitutionernainomattitydpositiv avskaparDet en

genereradeuniversitetsallabörIntäktsdelningenforskningsresultat. avse
ökarPå såintäkter. sättdatorprogramochuppfinningar som ger
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högskolans möjligheter få del de intäkter,att mycket storav som en
kommersiell framgång kan komma inbringa.att

h Forskare producerar exploateringsbara resultat bör få till-som
godoräkna sig det vid tjänstetillsättningarmerit och vidsom en
lönerevisioner se avsnitt 15.3.4.ovan

i Exploateringen uppfinningar och datorprogram skall ligga utanförav
högskolan. högskolorDe önskar sig i exploateringen kansom engagera

det sina holdingbolaggöra i de fall sådana finns. Ex-genom som
ploateringsverksamheten bör syfta till vinst och normalt bedrivas i
aktiebolagsform. Verksamheten skall inte finansieras med medel från
högskolans basanslag. Forskarpatentbolagen se avsnitt 3.5 ovan är
exempel på sådan verksamhet. Bolagens policy både forskarnaatten ge
och institutionerna del intäkterna väl medstämmer detöverensav

förordats i det föregående.synsätt som

j Styrmedel bör väljas och utformas så, optimalt utnyttjandeatt ett av
forskningsresultaten uppnås. Lagreglering, avtalsreglering och policy är
de styrmedel främst kommer i fråga. Svensk forskningspolitik harsom
i huvudsak varit anslagsorienterad. Forskningsñnansieringen har setts

anslagsfråga. Ett aktivt bruk fmansieringsvillkoren kansom en mer av
forskningspolitikengöra användningsorienterad. innebärDet attmer

forskningspolitiken kan klarare näringspolitiskt inslag.ettges
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Förslag:

behålls.Lärarundantaget

forsk-kommersialiseringbedrivainteHögskoloma bör av
verksamhet.riskfylldningsresultat eller annan

skapas godaför detskall haHögskoloma attett ansvar
nyttiggörande.forskningsresultatensförförutsättningar

sina exploate-arbetsgivareninformeraskallForskarna om
datorprogram.uppfinningar ochringsbara

intäkterna.få delbörInstitutionema av

forskningspolitikenbrukas förFinansieringsvillkoren göraatt
användningsorienterad.mer

patenteringsbenägenheten.Åtgärder ökavidtas förbör att
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18 ökatEtt nyttiggörande uppfin-av

ningar och datorprogram

18.1 Inledning

detI föregående kapitletnärmast redovisades utredningens slutsatser om
lärarundantaget avsnitt 17.8. Det mynnade i strategi syftarut en som
till bättre nyttiggörande deett uppfinningar och datorprogramav som

inom universitet och högskolor. Här skall synpunkter lämnasgenereras
depå åtgärder bör vidtas för genomförandeatt strateginett skallsom av

komma till stånd. börDet hållas i minnet många de åtgärder,att av som
kan bli aktuella, bör beslutas på lokal nivå, vilket betonats i kap. 15.
Det bör finnas för variationer mellanutrymme högskolorna. vissaI
avseenden därför de synpunkterär här framförs tämligen allmänsom av
karaktär.

börDet förutskickas det inte alldeles enkeltatt är få till ståndatt en
väl avvägd och sammanhållen ordning, eftersom beslutsrätten spriddär
på många händer. krävsDet lagstiftning, policy, avtalatt och finans-
ieringsvillkor samordnade.är Det förutsätter alla aktörer samverkaratt
och det råder bredatt de principer skallen samsyn om som vara
vägledande. Samtidigt bör högskolorna ha vitt handlingsutrymme,ett så

de lokala förutsättningarna fullt kanatt beaktas på högskolenivån.ut

18.2 Policy på central nivå

förstaEn uppgift för policyn på central nivå universitetens ochavser
högskolornas uppgift skapa goda förutsättningar föratt exploateringen

forskningsresultat se avsnitt l7.8.2. Det samhällsekonomisktärav en
motiverad verksamhet kräver statsmaktemas stöd. Det innebärsom att
högskolorna måste ha författningsmässiga och budgetmässiga förut-
sättningar bedriva denna verksamhet.att Utredningens förslag om en
breddning högskolans tredje uppgift och finansieringen dennasav om av
fullgörande skapa sådana förutsättningar.att Konkret uttrycktavser är
det bl.a. fråga högskolornas service till stöd exploateringenom av
högskolegenererade resultat. Se vidare under 18.3.-
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andeltillförsäkranivåcentraluppgift statenärandra attEn aven
och datorpro-uppfmningamauniversitetsgenereradedeintäkter,de som

bidragtilli relationbör ståstorlekAndelens statensinbringar.grammen
centraladenpåhuvudsakifinns vägar attintäkterna. Det tretill

tillförsäkraavtalandralagstifta. En är attförstanivån. En är att genom
universitetslärareintäkterdel i dehögskolorochuniversitet som en

Eneller datorprogram.uppfinningarexploateringförvärvar avgenom
forskningsfinansieringen.statligatill denvillkorknytatredje ärväg att

nivålokalgäller påpolicyoch denavseendendessapolicy iStatens som
prestationeruniversitetsgenereradekommersialiseringeni fråga avom

under 18.4.vidareSemåste överens.stämma -
statligtdenioch insynöppenhetbehovetuppgifttredjeEn avavser

tillattitydemaochInnovationsklimatetforskningen.finansierade
institutionsnivånblirkommersialisering omgynnsammamer

under 18.4.vidarefördolda. Sei detbedrivsinteexploateringen -
finansieringsvillkorenbruketgälleruppgiftfjärde somEn av

under 18.5.vidarestyrmedel. Se-
förstärktbisysslereglerna. EngällerslutligenuppgiftfemteEn

ställer deforskningsresultatennyttiggörandeökatochsamverkan ett av
under 18.6.vidarefokus. Seireglerna -

nivålokalpåPolicy18.3

handi förstaforskningsresultaten ärnyttiggörandeförbättratEtt av
därförfinnshögskolorna. Detinomvidtasåtgärderdeberoende somav

exploateringeni frågapolicyutarbetadessa avförskäl att omen
högskolan.inomdatorprogramochuppfinningar genererassom

sådantinlettsharhållfleradet på ettdärförvälkomnar attUtredningen
lokalpåavtalenpolicy,högskolansönskvärtpolicyarbete. Det attär

måstePolicynhand.hand ivillkor gårfmansieringsorganensochnivå
uppdragsverksamhet.förreglernaochbisysslereglemabeaktadessutom

baraföljandei detlämnaslokaltpolicyarbetet ärEftersom ett ansvar
synpunkter.hållnaallmäntnågra

härdetpåhögskolanskaraktärenochVidden engagemangav
markeras.ocksåbörgällerrestriktionerfast. Debör läggasområdet som

inteintegritetforskarnasochfrihetforskningensviktengäller attDet av
kommersialisering.sigderas motsättaingårHäri rätt attträds för när. en

högskolanslångthurklargöramotiverat engage-attkanDet även vara
meningutredningensdet attframgått ärsig. Somsträckermang
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högskolan sådan inte skall bedriva riskfylld verksamhet, varför densom
inte skall innehavare patenträttigheter och använda medelvara av egna
for riskfyllda åtaganden eller liknande ändamål.

bör klargöras vilka personalkategorierDet omfattas policyn.som av
finns skälknappast skillnad mellanDet olika kategoriergöraatt av

anställda. Forskarstuderande och gästforskare har ofta oklar ställning.en
inbegripaPolicyn bör dessa personalkategorier. Det inte motiveratär att

den åtskillnad mellan olika personalkategorier lärarundantagetgöra som
gor.

bör också klargöras vilka prestationer omfattas. Normalt börDet som
patenterbara uppfinningar ochdet upphovsrättsligt skyddadevara

Möjligen kan ocksådatorprogram. högskolans firma eller något
varumärke ingå. Det inte ovanligt varumärkesavtalen täckerär att

universitets förluster exploateringenamerikanska på uppfinningar.av
huvudpunkt bör lägga fast de konkretaEn åtgärderattvara som

högskolan vidta. Enligt utredningens mening bör alla störreattavser
högskolor ha funktion för rådgivning och service i frågoren annan

affärsjuridik, finansiering, licensiering,rörande kontaktsökning,patent,
liknande. uppfinningarviss förhandlingshjälp och Nyhetsgranskning av

vissa kunna ingå i servicen. huvuduppgift börbör inom Enramar --
dessa frågor och attityder.höja medvetenheten påverka Detatt omvara

bl.a. ske "uppsökande verksamhet". huvuduppgiftkan En annangenom
skapa kanaler exploateringsor-för nämnda servicen bör tillden attvara

har professionell kompetens för kommersielloch företag, somgan
och kapital för riskfylld verksamhet. Vissaverksamhet är avsettsom

kan också bli aktuella, problematikenutbildningsinsatser t.ex. om
publicering/patentering.

utredningens mening skall den här formen serviceEnligt somav ses
verksamhet; den bedrivs för tillgodosesamhällsnyttig att sam-en
forskningsresultaten Servicen bör därförhällsintresset nyttiggörs.attav

förfogande. de fall servicen tilli princip stå gratis till forskarnas I som
bör avgift kunnaenskild forskare blir omfattande viss tas ut.en

relateras till forskarens intäkterAvgifterna bör då inte utan ses som en
serviceavgift.

Organisationen för den här verksamheten måste skilja sig
högskolorhögskoleortema emellan. många kan det aktuelltFör attvara

med andra fallhyra tjänster eller samarbeta högskolor. mångaIatt
"teknopol" sköta uppgiften avsnittkan högskolans se 16.4 ovan.
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Avtal18.4

Utredningen föreslår, framgått, de anställda skall haattsom en
skyldighet informera arbetsgivaren de exploateringsbaraatt om upp-
finningar och datorprogram de inom sitt tjänsteområde. Engörsom
skyldighet det slaget finns intagen i lag1949 års och i kollektivavta-av
let mellan och Patentverket liksomSAF PTK. Bosworth har också

inforrnationsskyldighet. sidanförordat Vid härav föreslår utredningenen
få deluniversitetsinstitutionema skall de intäkter, forskarnaatt av som

erhåller från exploateringen sina uppfinningar och datorprogram seav
också 17.8.2.

Informationsskyldigheten kunde naturligtvis lagregleras. skulleDen
högskoleförordningen, redan har bestämmelsekunna in itas som en om

informera bisysslor. skulle där ocksåskyldigheten Denatt om passa av
inte någon åtskillnad immaterielladet skälet det går göraattatt

inom tjänsten och sådana gjorts utanförprestationer gjorts somsom
Å det värde finna ordning dettadenna. andra sidan är stort attav en

Inforrnationsskyldighetensamförstånd med de anställda.område i
troligen relaterad till ersättnings-kommer dessutom näraatt ses som

regleras bäst i avtal. Utredningen förordar därförskyldigheten. Denna
hand regleras i avtal. Skulle dennabåda skyldighetema i första vägatt

får lagstiftningoframkomlig,Visa sig övervägas.vara
utformning kan vägledning sökas bl.a.informationsskyldighetensFör

nämnda kollektivavtalet. Såvitt gällerockså i deti års lag1949 men
tillbör denna stå i relation till deras bidragintäktsandelinstitutionernas

kvantifiera detta bidrag.naturligtvis svårt Detintäkterna. Det ärär att
ochallmänna betydelse för uppfinningamasforskningsmiljönsfråga om

utnyttjandet lokaler, utrustning,tillkomst liksomdatorprogrammens av
i den dessa varit förut-förbrukningsartiklar, arbetstid mån enm.m.,

hållas i högskolornaresultatens tillkomst. bör minnetsättning för Det att
grundat anspråk ersättning för dehar civilrättsligt påredan i dag ett

fram de exploaterbara resultatenarbetet medmerkostnader att tasom
förefaller ändamålsenligthär bakgrundenorsakat. denMot mest att

i schablon.ersättningsskyldighetens omfattning bestäms en
tänkbara för avtalsregleringflera avtalsnivåer,finnsDet ärsom en

kollektivavtal, individuella avtal ochkollektivavtal, lokalacentrala
den centrala nivån lämpligdessa. Möjligenkombinationer är mestav

schablonersättningen. talar föröverenskommelse Detför attomen
avtalas centralt, i mycketinforrnationsskyldigheten också änom

innehållet bestäms i fall lämpligen iordalag. såallmänna Det närmare
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lokala kollektivavtal.
framhöllsSåsom 17.8.2 d behöver universitet och högskolor i

vissa fall ha viss förfoga forskarens immaterialrättig-rätt att överen
heter. ingetDetta Förhållandet i princip detsammaär inomnytt. är
uppdragsforskningen. Regleringen denna skiftar dock starkt. I mångaav
fall den berörde forskaren inte avtalsbunden.är Inte så sällan tycks
uppdragsgivaren förfoga immaterialrättsligt skyddade resultatöver utan

särskild ersättning förefallerutgår. Det klara regler på dettaatt som om
område skulle till gäller inte minstDet EU-forskningen.nytta.vara

Skyddsregeln i 6 § LAU inte direkt tillämplig på universitetslärar-är
lämplig form förEn reglering kunde lokala kollektivavtal,na. en vara

eventuellt kombineras med individuella avtal. På så börsättsom
forskarna kunna tillförsäkras skälig ersättning för sina immaterial-en
rättsligt skyddade prestationer.

kan för ordningens skullHär också påpekas flera de problem,att av
hänförts till lärarundantaget, med fördel kan lösas avtal. Hitsom genom

hör de problem, hänger med samuppfinnande. Genomsom samman
avtal kan de personalkategorier vid högskolorna, inte omfattassom av
lärarundantaget, fullt likställas med dem omfattas det. Påut som av
motsvarande kan avtalsreglering uppfinningar ochsätt görasen av
datorprogram framställts högskolepersonal i samarbete medsom av
personal från näringslivet vilken omfattas kollektivavtalet.av

Finansieringsvillkor18.5

del högskoleforskningen uppdragsforskningDen ellerärav som
företagsanknuten på finansieringsvillkorsättannat styrs av som mer
eller mindre regleraringående till resultaten och till intäkterrätten rätten

resultatens exploatering. ingående och kompliceradMest EUsärav
framgickreglering. Såsom avsnitt saknas däremot sammanhållet7 ettav

såvitt gäller regleringen den statligt finansierade forskningen.synsätt av
Villkoren varierar liksom tillämpningen dem. Vissa fårvillkor sägasav

märkliga.vara
Enligt utredningens mening skulle kunna använda finans-staten

eringsvillkoren på enhetligt och målinriktat i syfte uppnåett sätt attmer
bättre nyttiggörande forskningsresultaten. Utredningen föreslårett attav

får i uppdrag i samråd med HögskoleverketNUTEK utarbetaatt - -
principer och modeller för de statliga fmanseringsvillkoren. NUTEK,

sedan länge haft utvecklat villkorssystem, kan därvid bygga påettsom
sina erfarenheter. Utredningen har erfarit Universitets- och hög-att
skoleförbundet för diskussioner fmansieringsvillkorens utformning.om
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Även uppmärksammat villkorensForskningsstiftelsen harStrategiska
företrädare förgenomföras i samråd medbörUppdragetbetydelse. nära

forskningsfmansiärema.ochhögskolorna
det möjligt och önskvärti vad månbör ingåuppdraget ärI prövaatt

villkorens utformning.inverkan Ettnäringspolitiska hänsyn halåtaatt
heltreduceras elleråterbetalningsskyldighet kundeexempel är att en

exploateringtill ståndfickanslagsmottagarefalla bort avenenom
utlandet skullelicensiering tillmedanSverige,resultaten i varaen

återbetalningsskyldighet.med fullförbunden
statsstödsreglerbeaktandegenomföras med EUsbörUppdraget av

ocksåbörtekniköverföring.reglering Detkonkurrensrättsligaoch av
Standardavtalfråninte medger EUsEU-kommissionenbeaktas avstegatt

forskningsfinansiering.för
forskningsfinansierandederegler,sig dedet visarOm styratt som

nyttiggörandeeffektivaremotverkaravsnitt 7.2 ovan,se ett avorganen
till regeringen.bör detsåresultaten, rapporteras

Bisysslereglema18.6

konstateraroch1995:45deltagit RRVs attUtredningen har rapportav
regeringen,synpunkter tillunderbyggdaväl ävenantalframförtRRV ett

skymundan.kommit irekryteringsfrämjande effekterbisysslomasom
omrâdet.vissa frågor påuppmärksammafortsättaRRV attattavser

tjänsteorganisation förförändradutredningenHärtill kommer att enom
uppdraghar ihögskolor dir. 1996:3ochuniversitetvid statligalärare

bisysslor.reglernarörandefrågorvissasigatt ta oman
peka på någrautredningen medsignöjerbakgrundenden attMot

utredningsarbetet. Ut-det fortsattabeaktas iböromständigheter som
ochhögskolanmellansamverkanförordarredningen närmareen

flödemobilitet,kräver högsamverkansådaneffektiv ettnäringslivet. En
informella kontakter,mängdriktningama,i bäggekompetens nyaenav

sådanspårenavsnitt 13.1 Isesamarbetsformer närmare enavo.s.v.
risk för intresse-följa ökademellertid ocksåutveckling kanpositiv en

ställeransvarsförhållanden Detoklaralojaliteter,deladekonflikter, osv.
näringslivet krävermedsamverkanfokus:bisysslereglerna i närmareen

närvarande.förblir tydligarereglernaklar ochhålls änrågången attatt
ömsesidigtpåkulturemade bäggebidra till mötsbörReglerna att

ökadbedrivs iundervisningochforskningaccepterade villkor. Om en
bisysslereglerklarakravenomgivningen änmedinteraktion är mer
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uttalade.
det inte möjligtvidare uppmärksammasbörDet är göraattatt en

och datorprogram,sidan uppfinningarmellan ååtskillnad somena
och andra sidanför den ordinarie tjänsten åinomproducerats ramen

verksamhet ligger vid sidan denna,inomsådana produceras som avsom
tjänstens ämnesområde. Sådanafaller inomgäller prestationersåvitt som

verksamhet vidforskarens samladeofta utflödeprestationer är ett av
forskningsmiljödessutom denperiod ochunder långhögskolan aven
och ersättnings-informationskyldighetverksam.vilken denne Deni är

alla uppfinningarbör därför omfattaåläggas denne,skyldighet, börsom
tjänstensproducerat inomforskaren haroch datorprogram, som

alltså knappast någonbisyssla fyllerämnesområde. Begreppet av-
börintellektuella prestationer.dessa Deti frågagränsande funktion om

bisysslereglerna.tillämpningenutformningen ochbeaktas vid av
universi-visserligenlärarundantagetframhållasocksåbörDet att ger

och datorprogram. Dennauppfinningartill sina rätttetsanställda rätten
utnyttjandeoch medinom tjänstenrättighetdock ingen att avger

kommersialisering.bedriva Dennafaciliteter ärarbetsgivarens m.a.o.en
bisysslereglerna.omfattas Denbisyssla ochalltid att avsom enanse

Eftersomhögskolelagen kapi 3 7särregleringeninteomfattas av
riskfylldbedrivaskallutredningen det,inte,högskolan sersom

kommersialiseringen kanaktuelltnormalt intedetverksamhet attär vara
inträffatänkaskan detotillåten.därför Däremotkonkurrerande och att

arbetshindrande.ellerförtroendeskadligtpåden bedrivs ärsättett som

forskarperspektiv18.7 Ett

vad det tänktaordsist någraskäl till systemetkan sägaDet att omvara
uppdragsforskning ochfrånforskarsynpunkt. bortsesHärfråninnebär

liknande.
exploaterafriaresultat. stårtill sina DebehållerForskarna atträtten

service fråntill bredfår tillgångeller avstå. Deresultaten att en
förhandlingarexploatering,rörandesida i frågorhögskolans patent, osv.
arbetsgivareninformerakostnadsfri. skallDei principServicen är om

uppfinningar och datorprogram. Depatenterbaraexploateringsbarasina
exploaterartill företagsig direktvändaväljakan ettatt upp-som

exploateringsföretagtilldatorprogrammet,ellerfinningen ett som
eller exploateradatorprogrammetelleruppfinningenförmedlar att

beroende defår intäkterForskarenavknoppningsföretag.ettgenom
forskarensfall skallalla dessakan ingå. Iöverenskommelser hansom

bidrag till dessa. Ersätt-till sitti relationintäkternafå delinstitution av
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ningen bestäms enligt avtalad schablon. Ställer finansiär krav på åter-en
betalning skall avräkning ske.

Förslag:

Genomförandet strategin för ökat nyttiggörandeettav av
uppfinningar och datorprogram kräver samordningen av
lagstiftning, avtal, policy och ñnansieringsvillkor.

På central nivå bör skapas forfattningsmässiga och bud-
getmässiga förutsättningar för ökat nyttiggörande.ett

behövs policyDet på högskolorna, bl.a. funktion fören om en
rådgivning och service forskarna.åtannan

informations-En och ersättningsskyldighet för forskarna bör
regleras i avtal.

Finansieringsvillkoren bör användas på enhetligt ochett mer
målinriktat sätt.

samverkan mellan högskolanEn och näringslivetnärmare
ställer bisysslereglema i fokus.
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Vissa sekretessfrågor19

skall enligt direktiven behandla sekretessfrågor,Utredningen ärsom av
mellan näringsliv och högskola. Utredningenbetydelse för samverkan

uppmärksammat frågor, förtjänarhar i den här delen några närmaresom
behandling.

publiceringoch19.1 Patent

synpunkten patentering och publiceringUtredningen har mött att av
hävdas också i debattenprincipiellt oförenliga.forskningsresultat Detär

sina resultatfrihet forskarenforskningens äventyras patenteraratt om
företräde framför patentering.därförpublicering måsteoch att ges

Patentering forsknings-följande kommentar.Utredningen gör av
forskningsresultat har syfte,publiceringresultat och gemensamtettav

derasallmänt kända och främjaresultatennämligen göra attatt
bestämmelsetill uttryck i patentlagensanvändning. kommerDet attom

"skallför vilken patentskydd söksden uppfinningbeskrivningen varaav
uppfinningen" 8fackman med ledning därav kantydligså utövaatt en

världsvid spridningPatentskriftema har§ 2 3 p. sättst sammaen
ocksåtidskrifter. Likheten framträder därivetenskapligaledande,som

resultatenoch publicering bygger påbåde patentering ärattatt nya.
användning byggerfrämja resultatensgäller syftetSåvitt att
investeringar istimulerar FoUpatentskyddet tankenpå ensamrättatt en

byggeranvändning. vetenskapliga traditionen påresultatensoch Den
och detställs till och förfoganderesultaten fritttanken attatt vars ens

observeras patenthavarensanvändning. börunderlättar deras Det att
experiment. Frånhonom hindra andrasinte rättensamrätt attger

försålunda utnyttjande uppfinningenundantasensamrätten av ex-
uppfinningen patentlagen.själva 3 § 3 3periment st psom avser

föreligger inte heller någondet praktiska handhavandetSåvitt gäller
uppfinningforskare, önskarprincipiell motsättning. En patentera ensom

säkerställa patentansökanforskningen, måsteresultat attär enavsom
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inlämnas, deninnan vetenskapliga publiceringen Men såäger snartrum.
ansökan har inlämnats, kan publicering ske. sakEn är attsom annan

arbetet med patentansökan i enstaka fall kan sinka forskare,en som
snabbt önskar få sina resultat spridda.

Så långt således patentering och publicering förenliga. Patenteringär
hindrar inte publicering och publicering hindrar inte patentering,
förutsatt publiceringen inte sker innan patentansökningen lämnats in.att

behöver alltsåPubliceringen inte anstå till dess offentliggörande av
patentansökningen enligt patentlagen.ägt rum

finns däremot grundläggande liggerDet påmotsättning etten som
plan. följer med patentering innebärDen ensamrättannat attsom en

uppfinningens användning under patenttiden förbehålls patenthavaren
har patenthavarens lov använda uppfinningen.och dem Dettaattsom

forskningens frihet i den meningen resultaten inte frittstrider ärmot att
tillgängliga för och allmänt kända får inte användasDe ärvar en. men

Forskningens frihet i den här meningen bäst forskarenfritt. vämas attav
får besluta patentering skall ske eller intesjälv Rätten attom

och därmed inte kommersialisera delrätten ärattpatentera m.a.o. en- -
forskningens frihet.av

vid forskningssamverkanSekretess19.2

har framgått kap. tillgodoser lagstiftningen företags ochtidigare 8Som
för resultat uppdragsforskning,enskildas behov sekretessandra avav

högskola kap sekretesslagen.utförs statlig 8 9 §av ensom
högskola eller myndighetSituationen är en annan om en annan

forskningssamverkan, i vilken deltagarna samarbetsparterdeltar i ären
alla använda resultaten. forskningsprogrammed för EUs ärrätt att en

forskningssamverkan i vilken både privata företag ochsådan form av
universitet och högskolor deltar.

regleras rådsbeslut det fjärdeforskningsprogramEUs ettav om
94/762/EC. Kommissionen har utfärdat21 1994,ramprogrammet nov.

med anledning rådsbeslutet dec. 2897/95.förordning 15 1995,aven
författningar framgår parti samarbetet kan ha tillbägge dessaAv rättatt

projektresultat s.k. förgrundsinformation ochsekretess för både
förfogar inte resultatförtrolig information över ärpart ettsom men som

bakgrundsinforrnation. Rådets beslut och Kommissio-projektet s.k.av
grund för det Standardavtal Kommissio-förordning ligger till somnens

forskningsprojekten inom ñärdeför Avupprättat ramprogrammet.nen
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kan krävaföljermed och 14jämförd 13avtaleti att part12 art.art. --
forsknings- ochanvändas förinformationen skallbådesekretess när

omfattar bådeexploateringsändamål. Artiklarnautvecklingsändamål och
bestämmelserStandardavtaletsbakgrundsinformation. ärochförgrunds-

förutsättning förvarför detförhandlingsbara, partsärinte enen
utsträckning,densekretess ikandeltagande garanterapartenatt som

regleringengemenskapsrättsligaföreskriver.standardavtalet Den av-
allthär berörs ide delaritredjeinom ärprojekt ramprogrammet som

det fjärdegäller förden ramprogrammet.densammaväsentligt somsom
förutsätterforskningssamarbete,exempel på attEtt annat som

NUTEKde s.k. kompetenscentradeltagarna,iakttassekretess är somav
sig påförlitakunnaföretagen måstedeltagande attinitierat. De

lämnasbakgrundsinformation,förtrolighemlighållahögskolan kan som
försekretessbehövaocksåkansamarbetet. Företagenled iettsom

skallpatenteringtid förbegränsadunderprojektresultaten att varaen
möjlig.

fall därför sådanaavseddfrämst ettsekretesslagenkap § är98
räkningdesshögskolan förbegärorganisationellerenskilt företag att

och företagetforskningsverksamhetochutrednings-vissskall utföra
sambandiuppgifter företagetdebehandlingvidsekretessförutsätter av

uppdragets gång. Iunderframkommereljestellerdärmed lämnar som
"kunden"uttrycksådanaanvändsbestämmelsentillförarbetena som

dockdet sigsamverkanfallaktuella rör"uppdragsgivaren". Ieller avnu
intressenter,mellan olikasamarbeteuppdragnågotinte ettutan omom

innebäruppdragsforskningfrånskillnadTillhögskolan.ärenvarav
skeroch detresultatentillhakanintressenter attalla rättsamarbetet att

information.förtroligutbyteett av
uppgifterochhandlingaralla ärinnebärOffentlighetsprincipen att

Sekretesslagenföreskriven.uttryckligensekretessinte äroffentliga om
då detochbakgrund häravanalogt.eller Motexensivttolkasintekan

samverkansprojektinnebärakunnaskullerättsfall ettattsaknas som
ifrån 8utgåmåsteuppdragsforskning attbegreppetunderfaller in man

aktuellahärdetsamverkansprojekttillämplig påintekap 9 § är av
slaget.

sekretesslagenbestämmelser iandrahellerintefinnsDet som ger
högskolansförförutsättningsekretessåtaganden ärlagstöd de ensom

forskningssamarbete.ideltagande
statligaoch andrahögskolanangelägetdetfinnerUtredningen att

forskningssamverkan,desig ikanenheter typer somavengagera
kompetenscentra.och inomforskningsprogramEU:sinombedrivs t.ex.

detsamarbetspartertrovärdighet ärstatligasvenskaFör somorgans
statligautländskaenskildasåvälövrigaviktigt parter organatt som --
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kan förlita sig de svenska statligaatt kan infria sinaparterna
sekretessåtaganden. börDet därför inte råda något tvivel dessaattom
har lagstöd.ett

Inte minst det betydelseär svensk statligatt ärav part,en som
koordinator EU-projekt, kan sekretess.ett Koordinatomgaranteraav
spelar nyckelroll i både ansökningsförfarandet och genomförandet.en

krävsDet därför de övriga deltagarna haratt förtroende förett stort
koordinatoms förmåga hemlighålla förtrolig information,att som
koordinatom får del bl.a. för kunna effektivtatt underav agera
ansökningsförfarandet.

Mot den här bakgrunden föreslår utredningen sekretesslagenatt
tillförs bestämmelse det möjligt förgör statligen part göraattsom en
sådana sekretessåtaganden, förutsättning förär deltagande isom en
forskningssamarbetet. Samtidigt bör hållas i minnet det allmännaatt
intresset insyn i vissa fall kan mycket bör därförväga Dettungt.av
ankomma på regeringen föreskriva i vilka fallnärmare sekretessatt skall
gälla för uppgifter framkommer vid forskning bedrivssom som

det allmänna och företag och andra privatagemensamt av organ.
Regeringen bör också ha möjlighet i särskilt fall förordnaatten om
undantag från sekretessen, den finner det vikt uppgiftattom vara av en
får lämnas ut.

Behov sekretess kan föreligga vidävenav annan gemensam
forskning teknisk. Bestämmelsen bör därförän generell karaktär.ges en

lagstiftningenFör skall kunna tillgodose önskemålatt sekretessattom
skall gälla för uppgifter i forskningssamverkan i den utsträckningen

därom avtalats krävs regel med s.k. absolut sekretess sekretesssom .en
skaderekvisit.utan

Bestämmelsen lämpligen i nuvarande kap8 sekretesslagen9 §tas
andra stycke. Bestämmelsen bör följandeett lydelse:nyttsom ges

"Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, för uppgift som avser
forskning och utveckling myndighet utför i samarbete med enskild, det måstesom om

samarbetet har ingåtts under förutsättning uppgiftenantas att inte röjs. Regeringenatt
kan för särskilt fall förordna undantag från sekretessen, den finner detom om vara av
vikt uppgiften lämnas".att
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forsknings-för ansökningarSekretess19.3 om

anslag

och objektivi-forskningrådens integritettillför tilltronangelägetDet är
Å kanoffentliga. andra sidananslagansökningar ärtet att enom

för uppgifter ibehov sekretessanslag haansökerforskare avomsom
omöjlig.patenteringemedanansökan,sin görsannarsen

härlydelse i den delhar följandesekretsslagen är8 kap 6 § som
aktuell:

"Sekretess myndighetsföreskriver det, i statligregeringenutsträckninggäller, i den
tillsyntillståndsgivning,prisreglering,utredning, planering,består iverksamhet, som

ellertransportverksarnhethandel,avseende på produktion,medstödverksamheteller
uppgiftföri övrigt,näringslivet om

forskningsresultat, detuppfinningar ellerdriftförhållanden,affärs- ellerenskilds om
uppgiften röjs."skadaenskilde liderdenkan antas att om

forskningsrådenstillämplighet påbestämmelsensordalydelsenEfter är
näringslivet.avseende påinte hardennaeftersomoklar,verksamhet
bestämmel-harrestriktivt,tillämpassekretessbestämmelser börTrots att
forsknings-ansökningar hosförgrund för sekretesstilllikväl lagtssen

för-1968: 126. Detförarbetena propstöd iharsådantråden. Ett synsätt
sekretessför-bilagan tillifinnsforskningsrådenhållandet upptagnaatt

bestämmelsenregeringensåuppfattasmåsteordningen p73 att anser
tillämplig.vara

sekre-oklaraforskningsrådenerfarit överärharUtredningen att
sekretessbeläggamöjlighetenfrågainnebörd itesslagstiftningens attom

finnssig åt; detpraxis skiljerRådensforskningsansökan.uppgifter i en
Tillämpningendet.inteandrasekretess,sig görråd motsätter somsom

denberoendesekretessskäletdetdiskutabel görsattävenär omavav
sekretess.enskilde begärt

sekretesslagstiftningen hängertillämpning sagtRådens somav
den berorinnebörd. Menreglemasoklarademed överärattsamman

ochfårrådenansökningarantal emotmycket taockså detpå stora som
anlitas försakkunnigautländskaochsvenskaantaldet stora som

för rådendet svårtSituationenansökningarna. attgörbedömningen av
korrektpåansökningarna sätt.hantera ett

integritetrådenstilltron tilltanke pådet medfinnerUtredningen att
forskningsanslagansökningar ärangelägetobjektivitetoch attär om

vilkaÅ ansökningar förantalringadetsidanandraoffentliga. är ett
omöjlig.skall Denpatenteringinteerforderlig för görassekretess attär

också kort.patentansökanberedabehövs för ärsekretesstid att ensom
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Normalt torde högst år behövas. Det bör möjligt finnaett attvara en
ordning tillgodoser båda intressena.som

Utredningen föreslår regeringskansliet diskussion medatt tar upp en
råden sekretessfrågorna. Härigenom kan oklarheter undanröjas ochom

enhetligare regeltillämpning uppnås. sådanEn diskussion kan ocksåen
vägledning för hur råden skall hantera ansökningarna så de bäggeattge

nämnda intressena tillgodoses på korrekt och ändamålsenligt Detett sätt.
möjligt det går finnaär med bilagor,att att ett system gör attsom

huvuddelen ansökan alltid offentlig. Relationen till sakkunniga,ärav en
granskar ansökningarna, bör också dryftas.som

Utredningen det bör framgå klart sekretesslagenäven att attanser av
sekretess gäller för uppgift i forskningsansökan det behövs fören en om

patentering inte skall omöjlig. sådan föreskriftEn höratt görasen
hemma i kapitlet.8 bestämmelser,De kan komma i fråga, 6 ochärsom

bestämmelsen13 §§. Den ärenden ansökan patent.senare avser om om
6 § bättre. Visserligen har forskningsrådens stöd avseende påpassar
forskning, näringslivet. sekretessensMen syfte underlättaär att en
framtida industriell användning forskningsresultaten. Utredningenav
förordar 6 § 1 ändras så orden forskning""samt fogas in efteratt st att
orden "näringslivet i övrigt".

Förslag:

Sekretesslagen bör ändras så statlig kan deatt göraparten
sekretessåtaganden förutsättning för deltagande iärsom en
forskningssamarbete.

Sekretesslagen bör förtydligas i fråga till sekretessrättenom
för uppgifter i forskningsansökningar

Forskningsrådens tillämpning sekretessbestämmelsema börav
till diskussion.tas upp
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Kommittédirektiv Dir
1995:139

forskningsresultat, samverkanNyttiggörande av

högskolanäringsliv -

novemberregeringssammanträde den 9 1995Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

universitet ochkontaktsekretariaten vidde förstatillkomstenSedan av
sidanmellan åsamverkansforrner skapatshar flerahögskolor enanya

i syftesamhället i övrigtnäringslivet ochandra sidanoch ålärosäten att
skallutredareforskningsresultat.kommersialisera Enochvidareutveckla

ochändamålsenligasamverkansformerdessaundersöka ärom
vidforskningsresultatennyttiggörandeökatförtillräckliga ett av

innefattarUppdragethögskolor.och översynuniversitet aven
gjorts i tjänstenuppfinningartillrörandelagstiftningen rätten avsom

läroanstalter.personal vid

Bakgrund

högskolanäringslivsamarbeteBehovet av -

förhållandevisde nationertillhörtlänge gör storaSverige har som
statligarelation till BNP. Deutveckling iochforskningpåinsatser sett

högskolesystemet. Detfrämst inom ärforskningssatsningarna görs
tillkan förashögskolanforskningen inomfrånresultat utangeläget att

ochkonkurrenskraftenstärkanäringsliv föroch övrigtindustri att ge
tekniska ochvidmakthållaochuppnåmöjlighetföretaglandets att
skerdettasamtidigt viktigtförsprång. Detmiljömässiga utan attär att

blirforskningutbildning och"kämverksamhet"högskolesystemets --
lidande.
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Olika samverkansformer

Internationellt antalet patentsökta uppfinningarär kommer framsett som
det svenska forskningssystemet mycket lågt. En orsak detärur att

saknas incitament för universitet och högskolor delta i och främjaatt
exploateringen lärares uppfinningar. Därför har flera statligtav
finansierade organisationer och inrättats vid högskolorna försystem att
förbättra kontakterna med näringslivet och underlätta vidareutveckling
och nyttiggörande forskningsresultat:av

Kontaktsekretariat inrättades vid högskolorna under 1970-talet.-
Teknikparker bildades i början 1980-talet vid flera högskolor.av-
Teknikbrostiftelser inrättades år 1994 sju högskoleorter.-
Stiftelsema arbetar bl.a. med och licensieringsfrågor.patent-

Under harår 1995 holdingbolag bildats för bedriva tjänste-att-
produktion kommersialisera forskningsprojekt inom högskolanssamt
ram.

delfinansierar industriforskningsinstitutDessutom 25staten ca som
arbetar tekniköverföringmed till företag inom intressentkretsen. Staten

också medel för tekniköverföring för små och medelstora företagsatsar
via instituten i särskiltett program.

för Sverige helt samverkansformEn mellan högskola ochny
näringsliv introducerades under år kallas1995. Den kompetenscentra.

förekommer andra modeller för liknandeDet syften.även

till uppfinningarRätten

Enligt lagen 1949:345 till arbetstagares uppfinningarrätten ärom
lärare i vid bemärkelse undantagna från de regler arbetsgivarensom ger

till arbetstagares uppfinning för eventuell exploatering inomrätt en
arbetsgivarens verksamhetsområde. kallas ofta lärarundantagetDetta och
motiverades vid införandet bl.a.år 1949 med forskningens frihetatt
skulle säkras. enskilde har emellertidDen många gånger inte
ekonomiska skydda sina uppfinningar immaterialrättsligtattresurser

nationellt och internationellt. Ibland saknas också intressepatentgenom
eller förmåga de fordras för kommersiell exploatering.att ta steg som en
Därför publiceras de ofta och på sådant de fria utnyttjasätt ärett att att
för och nyttjaren behöver betala någon ersättning.utan attvar en
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Forskarutbildningsutredningen SOU 1977:63 och utredningen om
frågor rörande till arbetstagares uppfinningarrätten SOU 1980:42
prövade frågan huruvida lärarundantaget borde upphävas fann bådamen

det skulle behållas. skälSom bl.a. lärarnas till sinaatt rättattangavs
uppfinningar betydelsefull faktor vid rekryteringen forskare tillvar en av
högskolan och upphävande denna skulle kunna leda tillatt ett rätt attav
skickliga forskare sökte sig från högskolan eller till bisyssleverk-att
samheten bland forskare ökade.

Utgångspunkt för uppdraget

Utvecklingen under år med ständigt och kraftigt hårdnandesenare en
konkurrens inom olika sektorer näringslivet har medfört attav
finansiärer sektorsforskning, såväl privata statliga, i ökadav som

tillgodogörautsträckning kräver sig resultaten den forskningrätt att av
de finansierar.

anslutning till utvecklingen samverkansfonnerI mellanav nya
forskare och forskningsflnansiärer ingås regelmässigt avtalnumera som

arbetsgivaren/forskningsfinansiären förstahandsrätt förvärvaattger en
patenterbara uppfinningar. Så sker också utomlands. forsknings-EU:s

har särskilda regler deltagande universitet/högskolorprogram som ger
förstahandsrätten. inteoch företag Om de utnyttjar sin går den irätt

stället till Kommissionen.
närvarande tillämpas således flertal olika villkor förFör rättenett att

tillgodogöra sig patenterbara forskningsresultat beroende vem som
finansierat forskningen och vilka avtal ingåtts. forskare måsteEnsom
därför kunna skilja på vilken forskning finansierats samtsom av vem

kunskaper till olika finansieringskällor därmedkunna hänföra sina och
och resultat från forskning finansieradolika avtalsförhållanden. Kunskap

fakultetsanslag följaktligen kunna skiljas från kunskap ochmed måste
resultat från uppdragsforskning.

förhållanden skapar förvirring och osäkerhet hosDessa parterna.
spelregler bidrar sannolikt till minska antalet forsknings-Oklara att

uppfinningar kan nyttiggöras industriellt eller i näringslivet i övrigt.som
bör läramndantaget i lagen till arbetstagaresDet övervägas rättenom om

klarare ochuppfinningar bör med entydiga regler förersättas mer
ansluter till internationell avtalspraxis. sådantEttparterna systemsom

får dock inte medföra rekryteringen forskare till högskolanatt av
försvåras eller forskare söker sig bort därifrån.att

får inte heller medföra bisyssleverksamheten blandSystemet att
forskarna ökar. bör nuvarandeTvärtom överväga generösaman om
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:sknings- ellerha bisysslorför lärareregler rätt att 1som avserom
medämnesområde förenligaanställningensutvecklingsarbete inom är

det systemet.nya
högskola kan försvårasnäringsliv ochmellanSamverkan attav

lämnauppgifter företagetför vissasekretesskräverföretag attavsersom
del gällerhögskolanshögskolan.med Församverkanunder
sekretess kanoffentlighetsprincip, intetryckfrihetsförordningens om

förgäller sekretessi sekretesslagen. Däremotbestämmelsestödjas på en
uppdraget hardet måsteuppdragsforskning,området attantasom

Samverkan inteinte röjs.uppgiftenförutsättningunderlämnats att som
sekretessbestämmelser.inteomfattas i regeluppdraginnefattar av

vidvälmotiveradeemellertidkansekretess ävenpåKraven envara
regelkompletterandebörsamverkan.sådan Det övervägas om en

utformad.börfallet hur densåochinförasbehöver är varaom -e

Uppd raget

ochteknik-, kunskaps-förde olikaiEffektiviteten systemen
andra sidanoch åhögskolansidanmellan åkompetensutbyte ena

intefår dockökas.behöver Dettai övrigtsamhälletochnäringslivet
och forskningutbildningkärnverksamhethögskolansmedföra att --

lidande.blir
de insatserför kartläggatillkallasbörutredaresärskild attEn som

viktig frågaforskningsresultat. Ennyttiggörandet ärökaförgörs att av
iforskningresultatskyddet förpatenträttsligadetdärvid hur av

skallde insatserEffekterna görshanteras.högskolesystemet som nuav
högskolansåsomberördafråninhämtassynpunkterochredovisas organ

industrin.och
förskapatsochdeskallUtredaren överväga system somresurserom

riktning.iförändras någonbehövahögskola kannäringslivsamverkan -
varandra,överlappardelsdärförskallUtredaren överväga systemenom

avskaffas,börnågotförslagresultera ikani fall systemvilket så attom
bör inrättas.någotdels nytt systemöverväga om

förkartlägga deöversiktligtskall rättssystemUtredaren
europeiskagäller i detill uppfinningar störreforskares/lärares rätt som

kartläggningenskall läggas vidviktSärskildoch i USA.länderna av
för såväluppfinningarpatenterbaranyttiggöratillincitamenten att

finansiär.forskare som
enligtför läraregälleri dagundantagdetbörUtredaren över somse
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lag1949 års till arbetstagares uppfinningar och lämna förslagrättenom
till eventuella ändringar. Särskilt viktigt öka incitamenten for såvälär att
lärare/forskare högskola till tillvarata forskningsuppfinningar ochattsom
andra resultat kan öka näringslivets konkurrenskraft. Om ändringarsom
föreslås, skall reglerna inneha bisyssloräven rätt att övervägas.om

Utredaren skall behovet Sekretessregler elleröverväga av nya
ändringar i de gällande med anledning utredningsresultatet.nu av
Särskilt bör uppmärksammas det fallet företag och högskolanär ett en
har forskningssamarbete det sig uppdragsforskning.rörutan att om

Utredaren skall samråda med kommittén för strukturenöversyn av
för forskningsfinansieringen.

skallUtredaren redovisa sitt uppdrag den april30 1996.senast
Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.1992:50, 1994: 124 samt att

offentliga åtaganden dir. 1994:23.pröva

Näringsdepartementet
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Översikt 2.1 FoU-utgiftemas andel, %, BNP i vissa OECD-av
länder. Nivåer 1993 och utveckling sedan början av
1980-talet

Källa: SCB/OECD

De tio länder enligt OECD-statistik visade de högsta nivåernasom
1993

Nivå 1993 Totalnivåer, årensnitt
Totalt Inom Inom 1989-92 1985-88 1981-84

högskole- övriga
sektorn sektorer

Sverige 3,35 0,79 2,56 2,90 2,93 2,42
Japan 2,72 0,38 2,34 2,84 2,61 2,28
USA 2,72 0,40 2,32 2,81 2,85 2,61
Schweiz 2,68 0,67 2,01 2,77 2,87 2,29
Tyskland 2,48 0,43 2,05 2,69 2,80 2,50
Frankrike 2,41 0,39 2,02 2,39 2,26 2,09
Finland 2,23 0,46 1,77 2,00 1,71 1,35
Storbritannien 2,19 0,36 1,83 2,19 2,24 2,28
Norge 1,94 0,53 1,41 1,85 1,72 1,40
Nederländerna 1,87 0,48 1,39 1,98 2,19 1,93
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periodenSverigeÖversikt i%, BNPandel,FoU-utgiftemas2.2 av
FoU-undersökningarenligt1985-93. Komponenter

Källa: SCB

FoU-undersökningarEnligt
19851987198919911993

1,721,731,651,701,95Industriföretag
0,790,840,800,820,84Personalkostnader0
0,710,720,690,750,95driftskostnaderOvriga0
0,220,16 0,170,130,16Investeringar0

0,260,26Övriga 0,280,270,37företagssektorn
0,130,140,150,130,16Personalkostnader0
0,110,100,12 0,110,18driftskostnaderOvriga0
0,020,020,020,020,03Investeringar0

0,86 0,790,900,790,79högskolorUniversitet och
0,110,130,150,130,12Samhällsvetenskap o0

humaniora
0,680,730,66 0,750,67Teknisk och naturveten-0

skaplig FoU

0,11 0,13 0,110,100,24Offentlig sektor
0,12lands-Kommunal och0 -- -

tingskommunal
0,10,130,110,100,12Ovrigt0

2,94 2,882,982,863,35Totalt
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Översikt 2.3 Fördelningar, %, FoU-kostnader och FoU-insatserav
inom tillverkningsindustrin år 1993.rn m

Del Läkemedel, verkstad

Procentuella fördelningar
Fördel- ÖvrigTele- Läke- Transport-

ningsbas produk- medel medel verkstad 3
ter

Antal anställda 693 000 4,8 1,2 11,6 18,6

Personår, FoU 29 700 19,3 10,0 25,9 27,8
Personår, forskning 3 500 14,3 37,7 7,6 19,8
FoU-driftskostnader, 25 900 22,7 13,6 24,7 24,7
Mkr l
Redovisade kostnader 3 000 50,9 17,4 16,7 6,0
för FoU, Mkr 2extern
FoU-investeringar, Mkr 2 350 21,0 37,0 11,4 17,7
Personår, FoU

Forskarutbildade 1 500 15,4 35,4 5,9 21,5- Övriga akademiker 10 900 26,9 9,9 17,3 30,4-
FoU-driftskostnader

Personalkostnader 12 250 19,4 10,8 26,2 27,1- Övriga driftskostnader 13 650 25,7 16,1 23,3 22,5-
FoU-driftskostnader

Utv produkter 10 200 16,6nya 25,2 15,2 28,0-
Produktförbättringar 9 900 32,5 6,0 31,6 21,5-
Processutveckling 5 800 16,7 6,2 29,4 24,4-

m m
Redovisade kostnader
för FoUextern

Vid utländska enheter 1 850 62 22 14 1-
Inom svenska företag 750 45 3 31 11-
Inom svenska 150 2 52 11 19-

högskolor
Inom forskningsinstitut 250 14 7 2 16-

m m

1 FoU-driftskostnader Personalkostnader övriga driftskostnader+
FoU-utgifter FoU-driftskostnader FoU-investeringar+

2 Inräknas inte i FoU-utgifterna för undvika dubbelräkning.att Anses rapporteras somFoU-kostnad hos utförande Innehåller delpostemapart. "FoU-uppdrag" och "FoU-
stöd

3 metallvaruföretag. Se översikt 2.4
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FoU-insatserochFoU-kostnaderÖversikt %,Fördelningar,2.4 av
år 1993.tillverkningsindustrininomm m

industriOvrigDel

fördelninProcentuella ar
ÖvrigtÖvrig ochMetallMassaFördel-

metall-ochkeminingsbas
varorpapper

32,017,96,77,2000693anställdaAntal

3,14,15,64,270029Personår, FoU
1,45,07,76,55003Personår, forskning
2,13,05,63,690025FoU-driftskostnader,

Mkr 1
2,90,83,51,80003kostnaderRedovisade

Mkr 2FoU,för extern
1,71,74,64,93502MkrFoU-investeringar,

Personår, FoU
2,44,95,49,15001Forskarutbildade- 2,43,65,44,1Övriga 10 900akademiker-

FoU-driftskostnader
2,94,35,04,325012Personalkostnader- 2,41,96,0Övriga 2,113 650driftskostnader-

FoU-driftskostnader
2,03,45,24,420010produkterUtv nya- 1,52,22,42,39009Produktförbättringar- 3,43,811,64,58005Processutveckling-

mm
kostnaderRedovisade

FoUför extern
00018501enheterutländskaVid- 5023750företagsvenskaInom- 10114150svenskaInom-

högskolor
156364250forskningsinstitutInom-

m m

driftskostnaderövrigaPersonalkostnaderFoU-driftskostnader +1
FoU-investeringarFoU-driftskostnaderFoU-utgifter +

dubbelräkning. Anses rapporterasundvikaför somFoU-utgifternainte i attInräknas2
"FoU-FoU-uppdrag" ochInnehåller delpostemautförandeFoU-kostnad hos part.

stöd"
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Översikt 2.5 Driftskostnader för FoU inom industriföretag.
Trender för olika produktgrupper enligt de senaste
fyra FoU-undersökningarna

Källa: SCB

1992: Snitt för FoU-undersökningarna 1991 och 1993
1988: Snitt för FoU-undersökningarna 1987 och 1989

Produktgrupper Andel, %, Förändring, Jämförelse:av
industrins andel 1988- Produkt-

FoU- 92, procent- gruppens
driftskostna- enheter andel av

der 1992 svensk export
industri-av

årprodukter
1993

Teleprodukter 25,5 +9,5 7,0
Läkemedel 14,6 +3,9 4,1
Transportmedel 25,4 -2,4 15,6
Övriga verkstadsprodukter 1 2,3 -0,7 12,0
Kemiska produkter, inkl plast 4,5 -1,5 8,0
och gummi
Massa och 2,3 -0,7papper 12,0
Metaller och metallvaror 3,3 -l,8 12,4
Övriga produkter: Livsmedel, 2,3 -0,8 14,7

textil,trä, mineralvaror, grafiska
produkter

100,0 0,0 100,0

l Exklusive metallvaror
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ÅrsverkenÖversikt år 1993,företagssektorns FoUinom2.6
utvecklings-respektivefördelade forsknings-över

företagsgruppervissaarbete inom

1996för SverigeteknologiindikatorerochVetenskaps-Källa: SCB;

Forsknings-Utvecklings-Forsknings-
arbetetsarbetearbete

%,andel, av
FoU-totalt

arbete
18 600 140001 3inom 21-gruppenFöretag

45600l 300 1Läkemedel0
95 000övrig 500Teleprodukter, IT0
36 600200Bilaro

161 350250Skogsprodukter0
Övrigt 16050750 40

93 750tillverkande före- 350Utlandsägda,
tag
Övriga 000 7tillverkande 300 4svenskägda,
företag
Övriga 14550 3 250verksamheter inom

forsknings-tjänstesektorn, exkl
institut

350 71850Forskningsinstitut

14,4050 29 950enligt FoU-statistik 5Totalt

isvenska multinationella koncernerna,de 21 mätt21-gruppen1 är största
ingår:utomlands. Följande koncernerantal anställda

AGA MoDo
ASSI PerstorpDomän

PharmaciaAstra
PLMAtlas
Saab-ScaniaE-lux i
SandvikEricsson
StoraEsselte
SvedalaEuroc

Gambro SCA
VolvoIncentive
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Översikt 2.7 Geografisk fördelning FoU-årsverken år 1993av

Källa: SCB; Vetenskaps- och teknologiindikatorer för Sverige 1996

Län Företags- Högskole- Offentlig Totalt
sektorn 1 sektorn sektor

Stockholms 2 13 100 6504 2 320 20 070
Göteborg Bohus 6 850 3 300 4500 10 600
Malmöhus 3 050 2 900 550 6 500
Östergötland 2 550 900 930 4 380
Västmanland 1 530 40 40 1 610

Älvsborg 1 450 50 200 l 700
Uppsala 1 080 3 350 400 4 830
Örebro 830 90 140 0601
Västernorrland 3 640 70 120 830
Södermanland 580 30 140 750

Gävleborg 450 20 230 700
Värmland 410 60 120 610
Jönköping 380 50 20 450
Skaraborg 370 50 40 460
Kopparberg 350 120 130 600

Norrbotten 340 380 30 750
Kristianstad 240 40 30 310
Kronoberg 220 40 40 300
Blekinge 180 30 60 270
Västerbotten 170 1 500 430 2 100

Halland 90 80 60 230
Kalmar 80 30 20 130

Totalt 35 000 17 800 6 500 59 300

l Enbart verksamheter omfattas FoU-statistiken, d inte företagsom av v s
med -50 anställda.

2 Inklusive Gotland
3 Inklusive Jämtland



SOU 1996:702Bilaga250

Översikt inomochHögskoleutbildade tekniker2.8 naturvetare
år Fördelning1993.tillverkningsindustrin över

branscher

AnalysNUTEKSCB,Källa:

AndelOvrigaForskar-
forskarutbildadehögskole-utbildade

totaltutbildade av
högskoleutbilda-

%de,
4,94 204215Teleprodukter

24,6779245Läkemedel
3,66993138Transportmedel
5,9144Övrig 7448verkstad 1

10,5816Övrig l213kemi
7,984673ochMassa papper
8,41 501138metallvarorMetall och
6,66151Övriga 115branscher

6,8575215851tillverkningSumma

6,5Övrigt 520322702Jämförelse:
näringsliv

metallvarorExklusivel
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Översikt Högskoleutbildade tekniker och inom2.9 naturvetare
år Fördelning företagtillverkningsindustrin 1993. över

i olika storleksklasser

Källa: SCB, NUTEK Analys

Andel, %, inom företag i storleksklass
-49 50-499 500-

5,6 91,9Teleprodukter 2,5
Läkemedel 3,5 5,5 91,0
Transportmedel 94,60,9 4,5

verkstad 8,6Övrig 1 32,1 59,3
Ovrig kemi 7,1 39,4 53,5

86,6och 1,3 12,1Massa papper
och metallvaror 13,6 60,9Metall 25,5

Ovriga branscher 16,1 42,7 41,2

tillverkningsindustriAll 3,4 21,5 72,1

ÖvrigtJämförelse: näringsliv 45,2 28,1 26,7

Exklusive metallvarorl

Översikt Högskoleutbildade tekniker2.10 och inomnaturvetare
år årnäringslivet 1993. Fördelningsstruktur, %, 1993

Källa: SCB NUTEK Analys

Fördelningsbas: 57 950 personer

Tillverkning Ovrigt
näringsliv

företag i storleksklass, antalInom
anställda

49 1,4 §8-
50-99 1,3 5,5
100-199 2,3 5,3
200-499 5,0 8,7
500- å 16,0

Totalt 38,7 61,3
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från teknisk ochÖversikt forskarutbildningmedl l Personer
fördelningsmönsterGrovafakultet.naturvetenskaplig

1990-taletbörjanvid av

AnalysNUTEKKälla:

Fördel-fördelningarProcentuella
ningsbas,Offent-HögskoleFöretags-

antalligsektorninklsektorn
sektorforsknings-

institut m m
1993i arbetePersoner

100510,442,047,6Tekniker0
920527,348,124,6Naturvetare0

1990i arbetePersoner
520411,239,049,8Tekniker0

5 64028,946,224,9Naturvetare0
såvälarbeteiPersoner

19931990 som
100411,337,850,9Tekniker0

5 14028,346,425,3Naturvetare0
1993i arbetePersoner men

1990 1inte
130183349Tekniker0
230354421Naturvetare0

medPersoner
årenunderforskarexamen
1993och i arbete1990-93

8305,365,729,0Tekniker0
55015,366,518,2Naturvetare0

1990i arbetePersoner men
1993 2inte

260163054Tekniker0
390344026Naturvetare0

Återinträde föräldraledighetinflyttning, efterarbetsmarknaden1 m m.- 1990forskarutbildningiutflyttning. Personerarbetslöshet,Pensionering,2
UH,inte inomfått anställninginte1993tagit ännumenexamensom

300totalt knapptingår intesektor rörinte inom varavpersoner,annan -
fakultet.från teknisk100 meddrygt examen
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Översikt 2.12 Flöden forskarutbildade mellan högskole- ochav
företagssektorema under perioden 1990-93

Forskarut- Forskarut-
bildade bildade
tekniker naturvetare

763131155 s53571 52 aFoU-tunga9
.mål företag
613L a 9.

5913 1632a 620andra
företagstora

Tekniskfakultet Naturvetenskaplig+51 33 fakultet
46228 3

verkandeindustri
90+33

1166594 472Nivá1990: 1747 70 30Nivá1993: Förçtag2141 Inom Nivå1990:53 2 604.Ziptjänstesektorprivatu- Nivå1993:. 2 8472" +7 Å55 +109 -60-b
246

43 85 10f lndustriforsknings- Linstitut-
8.. +57 -e q

172
81 915 1Ospecificeratv -JL

å 45..27 .54

1 Nyutexaminerde 6 Nivå från naturvetenskaplig fakultet
2 Personer med forskarexamen 1990

1990 inflöde till högskolan 7 Nivå totalt, 1990-3 Dito, frånutflöde högskolan 8 Totalt frånnettotillflöde UH-
4 Dito, nettoflöde sektorn 1990-93

Nivå5 från teknisk fakultet 1990 9 Netto, Övriga tillflöden 1990-93
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forskar-naturvetenskapligtÖversikt tekniskt ochFlöden2.13 av
fyramellanNettoflöden1993.åren till1990utbildade

tillnettoflödenföretaggrupperingar samt gruppe-av
högskolesektomfrånringarna m m
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Översikt 2.14 Avlagda doktors- och licentiatexamina. Trender och
fördelningar årenunder de tiosenaste

Källa: SCB

läsåren NivåSnitt under
1985/86 1988/89 1991/92 1994/95- - -
1987/88 1990/91 1993/94

Doktorsexamina 975 1 100 3001 1 520
Fördelning, %, över
fakulteter

medicinsk 32 34 31 29-
naturvetenskaplig 1 21 20 18 20-
teknisk 15 16 20 22-
övriga 32 30 31 29-

Licentiatexamina 295 415 565 725
Fördelning, %, över
fakulteter

naturvetenskaplig 1 18 16 18 15-
teknisk 56 57 54 49-
övriga 26 27 28 36-

Inklusive1 teknisk-naturvetenskaplig fakultet
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Översikt Tillgång2.15 på år.forskarutbildade under 65 förPrognos
årende 15närmaste

Källa: SCB

Prognosen framskrivning baserad aktuella siffror avseendeär en
åldersstruktur, antal nyinskrivna, examinationsfrekvenser och studie-
tider. Personer bygger licentiatexamen med doktorsexaminensom
räknas enbart till den kategorin.senare

Tillgång, år Index 2010tusen,
1995 2000 2005 2010 med 1995

100
Doktorsexamina 24,30 30,20 35,60 38,90 160
Fördelning över
fakulteter

medicinsk 7,24 8,99 10,49 11,54 159-
naturvetenskaplig 1,07 1,821,45 2,12 198-
teknisk 3,58 4,58 5,45 5,95 166-
övriga 12,41 15,18 17,84 19,38 156-

Licentiatexamina 9,10 10,20 10,80 11,60 127
Fördelning över
fakulteter

naturvetenskaplig 0,43 0,57 0,65 0,76 177-
teknisk 2,83 3,61 4,27 4,98 177-
övriga 5,84 6,02 5,88 5,86 100-
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Översikt 2.16 företagsSvenska samarbeten med 400 NUTEK-
budgetåretstödda forskargrupper under 1993/1994

Källa: AnalysNUTEK

IngåendeGrupp Antal samarbeten företag
1 Fler 40 Ericsson VolvoABB, ochän
2 21 40 Pharmacia, Saab Scania, Sandvik och-

Vattenfall
3 11 20 Astra, Celsius, Sydkraft, SSAB och Telia-
4 5 10 Borealis, Ellemtel, Medivir,Höganäs,-

Modo, Nobel Industrier, Nobelpharma,
Perstorp, SKF, SCA, Siemens Elema,
STORA, Avesta/Sheffield och Tetra Laval

5 2 Totalt4 45 företag-
6 1 Totalt företag189

Samarbetsformer:

Grupp nr
1 2 3 4 65

Antal samarbeten, samtliga 203 109 71 99 114 189
företag
Fördelning, %, över
samarbetsformer

Gemensam publikation 6 ll 14 5 11 11-
Finansiering 16 20 23 22 1627-
Adjungerad Professur, 12 1014 4 5 3-

industridoktorand
Projektsamarbete 28 28 25 22 24 25-

samarbeteAnnat 37 27 28 38 4541-

Totalt 785 samarbeten berör 260 företag. 78 patentansökningarsom
från forskargruppema under 1994. 41 forskargrupperI 400 harav

beviljats. Enligt NUTEK torde de för400patent grupperna svara
cirka tredjedel forskningen vid teknisk fakultet.en av
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Översikt Analys2.17 samtliga beviljade PRV 1989-patentav av
1995 medPatentägare adresser inom Linköping,-
Umeå Luleåoch omnejdmed

Källa: PRV/NUTEK Analys

Antal Antal
beviljadepatent-

ägare patent

medPatent 72 97ägarepersoner som
Professorer/docenter/lektorer/forskare vid 15 190
universitet/högskolan

Andra med forskarutbildning eller längre 6 90
högskoleutbildning civ.ing, motsv
Ingenjörer/motsvarande 6 80
Chefspositioner inom företag 2 30
Fria yrkesutövare 4 70
Yrke/titel angivet 38 510

företagPatent med 54 101ägaresom
Företag inom forskningspark 8 130

avknoppningsföretag frånAnnat forskning 8 60
företagStörre inom tillverkning, ingående i 7 400

storkoncem

Annat tillverkande företag 18 210
tjänsteföretagAnnat 12 210

offentligaPatent med stiftelser 2 7ägarem m som
forskningsinstitut mm
Totalt 128 205

Kommentar:

Är dessa data representativa torde högskolesektoms professorer beviljasm m
år,15-30 sökta i och söka så många.ungefär dubbeltpatent egetper namn,
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Översikt vissa2.18 beviljats företag med adress inomPatent som
årenteknikparker 1993-94

Källa: PRV/NUTEK Analys

Analyserade AntalFöretag
teknikparker beviljade

patent
1993 1994

TeknikparkenCTH FLC Innovation 4-
FLC Optics 1

Lund -Ideon BiolyticaPerstorp 1
Bioinvent 1
Probi 1 1
Zeol 1
Crafcontrol 1
Agrovision 1

Linköping Mjärdevi HiTech Composites 1-
Silcon Construction SW 1

Umeå SymbicomUminova 2-
Bionative 1 1
Röbäcks mek. 1

KTH-Teknikhöjden företagInget
Luleå-Aurorum företagInget

Teknikområden
MedicinA61 1

C12 Biokemi 2
G01 Mätteknik 21
G06 Datorteknik 1
H03 Elektroniska kretsar 1

TelekommunikationH04
Övriga områden 5 6

Summa 8 11
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Översikt 2.19 Svenska sökanden. Sökta och beviljade förpatent
olika teknikområden under 1990-talet

Källa: PRV/NUTEK Analys

Beviljade Sökta patent
Teknikområden i PRV-ordning åren årensnitt Snitt Snittpatent

åren 1993- 1990-92 1993-95
95

Jordbruk 37 86 103m m
Livsmedel, tobak 11 24 30
Möbler, kläder och personliga artiklar 78 184 204
Medicinsk vetenskap, hygien 123 238 342
Sport, spel, nöjen 16 54 105rn m
Blandning och separation 96 138 168
Formning och bearbetning 137 254 293
Grafisk bearbetning 17 37 33
Transporter, materialhantering 249 440 497
Biokemi, mikrobiologi 4 16 23
Övrig kemi 86 149 161
Metallurgi 16 36 30
Textiler och andra flexibla material 11 22 24
Papper 57 44 73
Byggnadsteknik 140 320 343
Borrning, gruvteknik 10 27 27
Motorer och 47 94 133pumpar
Allmän maskinteknik 82 169 181
Värme och belysning 59 131 160

ochVapen ammunition 26 47 47
Datorteknik 64 34 56
Mätteknik 92 141 189
Övriga instrument 45 131 185m m
Telekommunikation 54 109 194
Elektroniska kretsar 9 13 21
Övrig elteknik 52 160 212
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Översikt 2.20 förMönster grupperingar svenska sökanden.av
Beviljade årenunder de tio och aktuellapatent senaste
nivåer för antal ansökningar

Källa: PRV/NUTEK Analys

Beviljade Antalpatent
Nivå Snitt ansökningarårper
1994

92-94 89-91 86-88 1995 1994
Ericsson, Telia,1 123 87 37 25040 200
Ellemtel

ABB-företag 107 106 95 87 100 100

Volvo, Saab inkl 73 77 41 42 80 60
Scania

Sandviken,4 138 117 95 81 200 170
Electrolux, Sunds,
Alfa-Tetra, Atlas
Copco, Bofors

Astra, Pharmacia,5 62 56 32 27 200 220
Gambro, Mölnlycke,
Siemens-Elema

Berol,6 Perstorp, 63 48 23 7023 50
Nobel, EKA

Delsumma 566 491 326 297 900 800

Övriga företag 871 772 644 759

Enskilda 435 431 413 448personer
Totalt 1 872 6941 1 383 504 4 0001 3 935

1 Ungefärliga siffror. Data för på halvåret.1995 bygger siffror för första
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Översikt Trenderenligt statsbudgeten.anslag till FoU2.21 Statliga
fördelningoch grov

års penningvärde1993/94miljarder ochBelopp i

Budgetår
1993/94 1994/951991/921981/82 1986/87

9,61 9,198,77vetenskaplig 6,45 7,11Allmän
utveckling

2,62 2,652,502,21 2,47medicin- 2,072,151,48 1,88naturvetenskap 1,20- 1,982,172,081,09 1,17teknik- 2,67 2,492,311,95 1,99övrigt- 3,355,26 4,412,20 4,28Försvarsforskning
5,195,43 4,755,63 5,10Civil central

sektorsforskning
0,91 0,900,66 1,120,95Industriell-

verksamhet
0,430,53 0,411,45 1,02Energiförsörjning-
1,231,63 1,230,91 1,09Kommunikationer,-

rymd
Övrigt 5,632,202,61 2,04 2,15-

17,7319,46 18,7714,28 16,49Totalt
1,231,28 1,301,19 1,22Andel BNP, %av-

Fördelning, %
51,845,1 51,2vetenskaplig 45,2 43,1Allmän

utveckling
18,927,0 23,5Försvarsforsknin 15,4 25,9g

25,3 29,331,0 27,9central 39,4Civil
sektorsforskning
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