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Remiss: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)
Sammanfattande synpunkter
Utredningens utgångspunkter har dels varit näringslivets och individers behov av statliga
insatser på vad som kallas det ”immateriella området” och dels hur PRV:s kompetens bäst
kan tas tillvara. Juridiska fakultetsnämnden finner dessa utgångspunkter riktiga och
angelägna. Fakultetsnämnden vill dock särskilt understryka utredningens mer allmänna
anslag, vilket bygger på att immateriella, eller snarare immaterialrättsligt skyddade,
tillgångar ökar i betydelse i samhället, såväl rent ekonomiskt som i flera andra
hänseenden. Därför är det högst angeläget med kunskap om dessa fenomen,
tillvaratagande på marknaden av immaterialrättsliga värden, förbättrade faciliteter för
licensiering och annat nyttiggörande av innovationer och andra immaterialrättsliga objekt.
Utredningens mer konkreta förslag, nämligen med avseende på vissa statliga insatser, ter
sig för fakultetsnämnden som väl allmänt hållna, om än välmenande och sympatiska,
inriktade som de i huvudsak är på ökad kompetens och kunskap hos en rad aktörer i
samhället.
Fakultetsnämnden tillstyrker därför förslaget och vill något belysa de förhållanden som
rör universitet och högskolor.
Universitets och högskolors professionaliserade hantering av immateriella tillgångar.
Utredningen kommer helt riktigt fram till att universitet och högskolor behöver ytterligare
professionalisera sin hantering av immateriella tillgångar. Det ska då noteras att dylika
tillgångar sträcker sig långt utöver blott de tekniska innovationernas områden och rör
såväl naturvetenskap som samhällvetenskap och humaniora. Utredningen har ett klart
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fokus på just patenterbara innovationer, men perspektivet måste vara bredare och djupare
än så, eftersom gigantiska immaterialrättsliga värden ligger i snart sagt allt sådant som
presteras vid universitet och högskolor, oavsett inriktning och disciplin.
Utredningen understryker vikten av de ganska nyligen inrättade innovationskontoren vid
några lärosäten i Sverige. Innovationskontoret vid Stockholms universitet är, enligt
fakultetsnämnden, en utomordentligt viktig faktor i sammanhanget, även om än dess
resurser ter sig alltför begränsade relativt den nytta som den annars skulle kunna utvinna.
Innovationskontoret underlättar korrigering på system- och ledningsnivå vad gäller
svagheter i hanteringen av immateriella värden och kan bidra till att öka integrationen
mellan exempelvis innovationsstödjande arbete, å ena sidan, och utbildning och forskning
å den andra. Ett viktigt kunskaps- och kompetenshöjande moment är därför att regeringen,
vid kommande propositioner om stöd till forskning och innovation, anslår ytterligare
medel för att ge innovationskontoren riktiga förutsättningar till att befordra professionell
och strategiskt kvalitativ hantering av immateriella rättigheter i universitets- och
högskolemiljöerna. Fakultetsnämnden ser detta som den kanske enskilt viktigaste
slutsatsen som kan utvinnas ur betänkandet.
Fakultetsnämnden vill också understryka att förstärkt kompetens på immaterialrättens
område är en angelägenhet också för studenter och forskare och detta, som redan sagts,
oavsett disciplin (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har redan ett avancerat
magisterprogram i immaterialrätt). Men ifrågavarande färdigheter bör, i vart fall i högre
mån än för närvarande, komma alla forskningsverksamma till del, och även studerande på
grundnivå. Utredningen nämner civilingenjörs- och civilekonomprogrammen och
tillägger, helt riktigt, att även studenter vid konstnärliga utbildningar har behov av att få
undervisning i dessa frågor. Detta perspektiv bör dock breddas till att omfatta alla
forskare och studerande på universitets- och högskoleområdena.

