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Artikeln redovisar ny data över patentering av universitetsanställda respektive
universitetsutbildade. Patenteringen bland svenska universitetsanställda är hög
jämfört med andra länder. ”Gamla” lärosäten, med Lunds universitet i spetsen,
tar fram flest patent utan tecken på sjunkande marginalavkastning. Trots detta
får innovationskontor vid nya lärosäten relativt mycket mer resurser än gamla
lärosäten. Generellt är uppfinnares utbildningsnivå hög: nära 90 procent har
högre utbildning och 60 procent har universitetsexamen. KTH, Chalmers respektive Lund står för vardera ca 20 procent av examina, med en svag trendmässig förskjutning mot nyare lärosäten. Den decentraliserade utbildningspolitiken
tycks påverka patenteringsmönstren, men endast efter lång tid.
Sverige investerar avsevärda resurser för forskning och utveckling inom universitets- och högskoleväsendet samt inom högre utbildning, men kunskap
om dess effekter på teknologiutveckling saknas. Denna artikel beskriver en
direkt kanal från akademi genom studie av förekomsten av patent och uppfinnare bland anställda vid svenska lärosäten över perioden 1985-2007, samt
examensort för uppfinnare. Uppfinnare kan beskrivas som en grupp individer
vars arbete syftar till att ta fram innovationer. I förlängningen kan studiet av
dem medföra bättre kunskap om policyåtgärder med potential att höja tillväxten. Syftet med artikeln är att ge en första sammanvägd inblick i betydelsen av svenskt utbildningsväsende bland uppfinnare, samt deras fördelning
över universitet och högskolor. Artikeln diskuterar särskilt hur fördelningen
ser ut mellan ”gamla” och ”nya” lärosäten. Analysen gör dock inte anspråk
på kausala tolkningar, som exempelvis om examen vid vissa lärosäten leder
till större sannolikhet att bli uppfinnare; detta kräver avancerade ekonometriska metoder. Däremot visar artikeln tveklöst på ett tätt och växande samband mellan högre utbildningsväsende och svensk uppfinnarverksamhet.
Resursfördelningen mellan ”gamla” och ”nya” universitet (eller regionala högskolor) är en ständig konfliktlinje i forsknings- och utbildningspolitiken. I dessa diskussioner görs ofta en distinktion mellan lärosäten med
examinationsrättigheter framför allt från före, respektive efter mitten av
1970-talet. Till gruppen gamla lärosäten hänförs därmed Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH),
universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå (bildat 1965) och Uppsala. Till gruppen nya lärosäten kan hänföras högskolorna i Blekinge, Borås,
Dalarna, Gotland, Gävle, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Malmö, Skövde, Södertörn, Högskolan Väst och universiteten i
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1 Se exempelvis Jaffe m fl (1993) som använder citeringsanalys. För exempel på uppfinnares
rörlighet på arbetsmarknaden som kunskapsöverföringsinstrument, se Zucker m fl (1998).
Agrawal m fl (2006) studerar betydelsen av sociala nätverk som substitut för geografisk närhet
bland uppfinnare.
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Karlstad, Linköping, Luleå, Mälardalen, Växjö, Örebro samt Mittuniversitetet och Statens Lantbruksuniversitet (SLU). Tillgänglighet till högre
utbildning var ett av skälen till skapandet av nya institutioner år 1977. Men
det dröjde till 1987 innan studentexpansionen mer tydligt försköts mot de
nya lärosätena (Andersson och Wilhelmsson 2004). Har denna förändring
också lett till en förskjutning i uppfinnarkraft?
En mängd forskning har undersökt hur regionala resurser, framför
allt forskning och utveckling (FoU) bland universitet och företag, påverkar regional teknologiutveckling (t ex Anselin m fl 2000; Bottazzi och Peri
2003), även för Sverige (t ex Andersson och Ejermo 2005; Gråsjö 2008). I
denna litteratur används allt som oftast kunskapsproduktionsfunktioner (KPF)
formulerade av Griliches (1979), vilka kan beskrivas som produktionsfunktionsansatser med neoklassiskt ursprung inspirerade från tillväxtbokföringsmetoder, med syfte att förklara residualen i Solows (1956) klassiska
tillväxtmodell genom inkluderandet av FoU som ytterligare en produktionsfaktor. Inspirerade av den ”nya” tillväxtteorin (Romer 1986, 1987;
Lucas 1988) drar en del av denna litteratur starka slutsatser om överspillningseffekter (spillover) i princip baserat på korrelationer på regional nivå.
Ett problem med KPF är dess stora fokus på forskning och utveckling
(FoU) som förklaringsfaktor för patentering, men att den oftast saknar
humankapital och/eller formell utbildning hos arbetskraften som förklaringsvariabler. Den här artikeln kommer att visa att utbildningseffekter är
en viktig datakälla för framtida studier på området.
Ytterligare en kritik mot KPF kommer från Breschi och Lissoni (2001)
som menar att i denna typ av analys kan vi inte redogöra för de verkliga
mekanismerna bakom kunskapsöverföring. I stället argumenteras för behovet av data och analyser på individnivå.1
De senaste bidragen från Sverige som diskuterar effekterna av decentraliseringspolitiken är Andersson m fl (2009) med en tidigare variant i Ekonomisk Debatt (Andersson och Wilhelmsson 2004). Deras analys utgår från
en KPF som bl a tar hänsyn till rumsligt beroende mellan regioner. Deras
analys använder forskare respektive studenter som förklarande variabler
för regional patentutveckling och arbetsproduktivitet och undersöker om
”effekterna” skiljer sig åt med avseende på gamla respektive nya lärosäten.
Man finner att marginaleffekterna av forskare är betydligt starkare än för
studenter och särskilt i regioner med nya lärosäten. Resultaten på arbetsproduktiviteten följer liknande mönster. Tvärtom visas här att effekterna
av lärosätena är mycket koncentrerade till storstäder och gamla lärosäten
både när vi studerar patentering bland anställda och studenter. Att man kan
vara så säker på det beror på detaljnivån i datamaterialet som kan härleda
faktisk examinationsort för utbildade uppfinnare, respektive lärosäte för
universitets- och högskoleanställda uppfinnare.
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Hur kan man då förklara resultaten från Andersson och Wilhelmsson
(2004) och Andersson m fl (2009)? Det finns flera möjligheter. Litteraturen om ekonomisk tillväxt pekar på många orsaker, varav endast några
faktorer tas upp i analysen. Att dessutom så starkt länka patent till tillväxt,
dessutom mätt som arbetsproduktivitet, missar betydelsen av exempelvis
kapitalintensiv industristruktur. Tidigare studier visar också att olika branscher har betydande skillnader i patentaktivitet, en skillnad som inte alls tas
upp. I Ejermo och Gråsjö (2011) använder vi en KPF med kvalitetsjusterade
patent, tillgänglighet och viss kontroll av industristruktur och finner mycket starkare effekter på tillväxt i mer centrala regioner. Ytterligare problem är
att studenter av olika typ inte särskiljs (däremot särskiljs anställdas inriktning). Vårt datamaterial över uppfinnare visar mycket tydligt att det framför allt är ingenjörsutbildningar i storstadsregioner som gör att studenter
blir uppfinnare. Det betyder att mäta antalet studenter totalt kan sägas vara
behäftat med mätfel. Dessutom missar KPF mycket av dynamiken mellan
humankapital och FoU, eftersom tillgång till utbildade påverkar lokaliseringen av FoU-aktitiveter.
Det är inte trivialt att ta reda på hur många av Sveriges mer än 70 000
universitetsanställda som också är uppfinnare. Grundskälet till detta är
det svenska lärarundantaget som ger anställda rätt till uppfinningar. Därmed försvinner lätt synliga söktermer med anknytning till lärosäten från
de flesta patentdokument. Grundmaterialet för undersökningen består i
uppfinnare på Europeiska Patentverksdata (EPO) med svensk adress, kopplade till registerdata. Genom registerkopplingen kringgås svårigheten att
identifiera lärosäteskopplingen genom att denna erhålls från uppfinnares
huvudarbetsställe. Registerkopplingen ger oss också möjlighet att beskriva
utbildningsnivå, förekomst av examen och lärosäte för examen.
Artikeln har följande disposition. I nästa stycke beskriver jag hur datamaterialet över uppfinnare tagits fram. Jag fortsätter med att beskriva fördelningen av uppfinnare anställda vid lärosäten, i absoluta tal och relativt
forskningsresurser. Dessutom studeras hur patenteringen ser ut i förhållande till regeringens satsningar på innovationskontor. Sedan redovisas examinationsort för uppfinnare. Det är för denna kategori svårare att relatera till
”insatta” resurser eftersom det är oklart vilka dessa är. I princip bör detta
studeras som potentiella studenter, vilket är avhängigt av landets totalbefolkning, men här spelar regionala faktorer och tillgänglighet roll varför
detta får anstå till framtida forskning. Slutligen diskuteras resultaten.

1. Data över uppfinnare
Grundmaterialet består av samtliga uppfinnare med svensk adress på
patentansökningar till europeiska patentverket (EPO). EPO startade 1978
och det studerade materialet sträcker sig t o m ansökningsåret 2009. Uppfinnarna har identifierats med personnummersättning och kopplats till
SCBs individregister. Andra möjliga källor till patentdata finns, men för
gammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering
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2 Utrymmesskäl förhindrar en fullödig diskussion. Trajtenberg m fl (2006) gör en storskalig
identifiering. Raffo och Lhuillery (2009) jämför olika matchningstekniker.
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EPO-data talar (jämfört med data från PRV) att betydande kostnader föreligger för EPO-patent, vilket antyder kommersiella eller strategiska värden.
Dessutom visar EPO-datan (jämfört med USPTO-handlingar) fullständiga
adresser på uppfinnare, vilket mycket starkt underlättar identifiering av
individerna.
Sammanlagt finns 81 323 poster patent-uppfinnarpar med 41 460 unika
patent i databasen. I ett första steg personnummersattes adressuppgifter för
uppfinnare med hjälp av Statens Person- och Adress Register (SPAR). Efter
en manuell genomgång hade 64 procent av posterna matchats. Detta ”64%”
material skickades till SCB för koppling till registerdata och analyserades i
Tillväxtanalys (2011).
SPAR behåller dock endast de tre senaste årens adresser för en individ, vilket innebär att uppfinnare på gamla patent endast återfinns om de
bor kvar, vilket kan påverka representativiteten negativt. För att förbättra
matchningsgraden längre bakåt i tiden satte vi under våren och sommaren 2011 igång med en andra matchning som var betydligt mer arbetsintensiv. Metoden gick ut på att jämföra dittills omatchade uppfinnare med
sökbara register över befolkningen som ställts samman av Sveriges släktforskarförbund, framför allt Sveriges befolkning 1990 och Sveriges dödbok 19012009 (Sveriges släktforskarförbund 2010, 2011). I Sveriges befolkning 1990
anges födelsedatum, medan Dödboken ger hela personnumret. Den viktigaste metoden för att undersöka om omatchade uppfinnare kunde återfinnas i något av dessa material byggde på den s k levenshteinalgoritmen som
räknar antalet ersättningar, borttagningar och insättningar för att göra två
textsträngar lika.
Slutresultatet i termer av matchningsgrad över tid presenteras i figur
1 nedan. Vi har nu matchat 79 procent (64 286/81 323) av posterna. De 15
procent extra som matchats har lett till en betydande förbättring. Totalt
har 22 919 unika individer identifierats och den långa tidsperioden skapar
möjligheter för analyser av uppfinnare i panel i framtida undersökningar.
Genom den höga matchningsandelen antas att beskrivningen av råmaterialet också ger en god inblick i populationen. Undersökningsperioden 19852007 begränsas bakåt i tiden av tillgång till SCBs individregister och att inte
alla ansökta patent finns med i materialet de senaste åren.
Andra storskaliga material bygger framför allt på amerikanska patentdata (USPTO). Eftersom adressinfo är begränsad i dessa data, kräver identifiering av individer att fler variabler undersöks såsom teknologi, meduppfinnare, företagsanknytning för uppfinnare m m.2
Uppfinnare har bara kopplats till registerdata i en tidigare undersökning. För Väänänen (2010) medverkade finska statistikbyrån till identifiering av finska uppfinnare listade på USPTO-dokument. Matchningen
var mycket lyckad med en identifieringsgrad på 73 procent. I Toivanen och
Väänänen (2011) används materialet till undersökning av om etableringen

Figur 1
Matchningsgrad över
tid för versionerna
”64%”, respektive
”79%”
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Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

av finska universitet på 1960- och 1970-talen ledde till att fler finländare
blev uppfinnare. Den regionala variation som uppstår till följd av högre tillgänglighet till högre utbildning används som instrument tillsammans med
faderns utbildning (Card 2001; Meghir och Palme 2005). Studien finner en
mycket stark och tydlig effekt av ökad tillgänglighet till ingenjörsutbildning
på antalet uppfinnare.

2. Universitetsanställdas patentering
Under senare år har äganderätten till arbetstagares uppfinningar debatterats flitigt och effekterna av en lagförändring (Bayh-Dole Act 1980) i USA
har diskuterats och hyllats (The Economist 2002) eftersom den sammanföll
med ökad universitetspatentering under 1980- och 1990-talen. Orsakssambanden är emellertid oklara eftersom andra institutionella förändringar
genomfördes, de teknologiska förutsättningarna förändrades med ökat
fokus på IT och biotech. Inte desto mindre har en rad europeiska länder
inklusive Danmark, Norge och Finland genomfört förändringar mot universitetsägande, trots omfattande kritik (t ex Mowery och Sampat 2005;
Verspagen 2006). Till skillnad från USA före 1980 har vi dock redan nu i
Sverige ett decentraliserat system för ägande och kommersialiseringsvägar
av anställdas uppfinningar genom lärarundantaget. Ett grundläggande krav
för att kunna uttala sig om för- och nackdelar av olika ägandesystem borde
vara att man känner till hur mycket patentering som kommer ut ur olika
system. Så är inte alls fallet. Ett grundproblem är att universitetsforskare,
både i länder med universitetsägande samt i länder med lärarundantag, ofta
gammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering
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Figur 2
Patent och andel
uppfinnare bland
universitetsanställda
1985–2007 efter
patentansökningsår

Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

patenterar utanför officiella universitetskanaler vilket gör det svårt att få en
heltäckande bild. I de fall kunskap kunnat erhållas har register över anställda använts.
Sålunda visar Lissoni m fl (2008) att andelen patent 1994-2001 som
svenska universitetsanknutna uppfinnare tar fram är lika hög som i USA
(ca 6 procent, baserat på motsvarande metodologi använd av Thursby m fl
2009), trots skillnader i system. Andelen är lägre i Frankrike och Italien
(ca 2,5-4 procent). Schmiemann och Durvy (2003) gör en liknande analys
men tar en ’genväg’ genom att söka efter ordet ’professor’ bland uppfinnare (vilket knappast inkluderar alla universitetsanställda). Man finner att
4 procent av tyska patent hos EPO är knutna till universitet.
Föreliggande material erbjuder faktiskt två möjligheter att undersöka
om en uppfinnare har en anställningsrelation med ett lärosäte: 1) genom
undersökning i registerdatan av om uppfinnaren har fått lön från ett namngivet universitet och 2) genom undersökning av huvudarbetsställe. Resultat
från båda metoderna redovisas, men 1) riskerar att ge inkonsistenta resultat
eftersom den räknar in personer med liten sysselsättning.3 Metod 1) är dock
mer lik den som används i Lissoni m fl (2008) och andra studier som baseras
på register över anställda.
Figur 2 visar antalet patent sökta hos EPO 1985-2007 (höger y-axel)
liksom andelen patent (vänster y-axel) där uppfinnare har universitet/högskolor som huvudarbetsställe respektive deltids- eller huvudarbetsställe
3 Ett exempel är en tillfällig topp i patentering vid Uppsala universitet för 1998 som uppstod
med metod 1).
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vid universitet/högskolor. Mängden patent liksom andelar har beräknats
genom fraktionalisering så att ett patent räknats som halvt om ett universitet haft en av två uppfinnare på ett patent.
Vår använda definition är framgent 2). Den bredare definitionen på
patentering visar dock det intressanta att en betydande del (i princip mellanskillnaden av definition 1 och 2) av patentering vid universiteten görs
av personer med deltidssysselsättning. Den bredare definitionen ger också
nästan identiskt samma andel för svenska universitetsanställda som redovisats i Lissoni m fl (2008), 5–7 procent. En viss komplikation är att ett fåtal
uppfinnare inte uppgett sin hemadress, utan faktiskt skrivit namnet på sitt
universitet. Eftersom dessa uppfinnare varit svåra att identifiera går det inte
att med säkerhet säga hur stark deras universitetsaffiliering är. Särskilt vanligt förekommande namn bland adresser har varit Karolinska Institutet och
Uppsala universitet, vars uppfinnarkraft därmed underskattas något. Det
är emellertid inte självklart om dessa affilieringar automatiskt innebär att
universitetet är huvudarbetsställe.
Figur 3 redovisar patentfraktioner för olika lärosäten som huvudarbetsställe. I de fall vi hittat anknytningar genom att respektive universitet angivits som adress enligt ovan har de lagts till som streckade linjer. Tydligt är
att justeringarna endast medför marginella skillnader.
Följande resultat kan noteras:

•
•
•
•
•
•

Gamla universitet dominerar bland patentansökningar.
Lunds universitet har klart flest ansökningar, med en kraftigt stigande
tendens sedan år 2000.
Karolinska, Uppsala och KTH har också en stigande tendens och ligger
på jämförbara nivåer. Linköping, på något lägre nivå, ökar också med en
något svagare men stabil ökningstakt.
Chalmers och Göteborg har också relativt höga nivåer, men utan tydligt
uppåtgående trend.
Luleå och Umeå har relativt låga nivåer utan tydliga trender.
Övriga lärosäten har mycket få patent bland sina anställda.

Naturligtvis påverkar både universitetens storlek och inriktning resultaten.
Tabell 1 justerar för detta genom division av antalet patent med fulltidsekvivalenter inom naturvetenskap, teknik, medicin och agrara vetenskaper,
2005–07.4 Detta mått visar att Lunds universitet ändå är mest produktivt.
Nu blir dock SLU tvåa, följt av Linköping, Uppsala, Karolinska, KTH och
Göteborg. Skillnaderna är dock relativt små. Det verkar således som att
Lund är speciellt inte bara genom sin andel totalt, utan även genom sin höga
takt i patentansökningar relativt forskningsresurser. Vidare analyser måste
dock till för att särskilja effekter som har att göra med mer specifika forskningsinriktningar, åldersstruktur bland anställda, vilken kultur som finns
kring patentering, samt betydelsen av stödfunktioner på universiteten.
4 Agrara vetenskaper är framför allt av betydelse för att justera Sveriges Lantbruksuniversitet.
gammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering
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Figur 3
Uppfinnare bland
universitetsanställda
1985–2007

Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

3. Patentaktiviteter och resurser till innovationskontor
Under de senaste åren har Regeringen avsatt resurser till s k innovationskontor med uppgift att främja kommersialisering av forskningsresultat.
Åtta kontor har tilldelats sammanlagt 100 miljoner kr (Regeringen 2010)
för åren 2010-11. För 2012 har den årliga nivån höjts från 50 till 75 miljoner
där ökningen fördelats proportionellt mot tidigare resurser. Ett resultat
som har möjlighet att leda till innovation utgörs av patent, vilket bl a innovationskontoren är tänkta att hjälpa forskarna med. Tabell 2 jämför patentansökningar med insatta resurser. Syftet med jämförelsen är att undersöka
om innovationsaktiviteter matchas av motsvarande mängd medel. Här blir
dock beräkningen av antalet patent något annorlunda än ovan eftersom
innovationskontoren också är tänkta att understödja andra, oftast mindre
universitet. Tabell 2 listar samverkande universitet enligt den utvärdering
som VINNOVA gjort (VINNOVA 2010). Innovationskontoren i Uppsala
och KTH har ett samarbete och stödjer båda Mälardalen och Gävle. Av
geografiska skäl har det fåtalet identifierade patenten från Gävle placerats
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Lund
Karolinska
Uppsala
KTH
Göteborg
Linköping
Chalmers
Stockholm
SLU
Umeå
Summa
Övriga
Totalsumma

Patent

Andel

A

B=A/
Totalsumma

23
15
14
12
9
9
7
3
2
2
96
10
105

22%
14%
13%
12%
8%
9%
6%
2%
2%
2%
91%
9%
100%

Unika uppfinnare
C
46
26
29
26
17
19
13
5
7
4
193
28
221

Fulltidsekv
NTMA
D
1 167
1 224
1 050
1 043
829
676
725
677
155
656
8 203
1 658
9 862

Patent /
fulltidsekv
NTMA
E=1000 * A/D
20
12
13
12
11
14
9
4
16
3
12
6
11

Tabell 1
Patentering av
anställda i förhållande till forskningsinsatser vid svenska
lärosäten, årligt
genomsnitt 2005–07

Anm: Patent avser genomsnitt per år 2005-07, fraktionsberäknat och korrigerat för bias.
Unika uppfinnare avser antal unika uppfinnare, genomsnitt per år 2005-07.
Fulltidsekvivalenter NTMA redovisar total forskningstid i helårsarbetstid inom naturvetenskap, teknik, medicin och agrara vetenskaper.
Övriga är lärosäten med mindre mängd patentering: Växjö, Luleå, Kalmar, Blekinge, Mittuniversitet, Dalarna, Kristianstad, Gävle, Malmö, Halmstad, Högskolan Väst, Södertörn och
Karlstad. Alla värden avrundade till närmaste heltal.
Källa: Egna beräkningar och Högskoleverket för data över fulltidsekvivalenter.

hos innovationskontoret i Uppsala. Patentering vid SLU har inte tagits
med eftersom den inte kunnat härledas till respektive innovationskontors
region.5
Tabell 2 visar en klart tudelad bild. De gamla universitetens kontor får
resurser motsvarande 300 000–600 000 kr per patent, samtidigt som de
nya universitetens kontor får resurser motsvarande 1,3–1,4 miljoner kr per
patent. Självklart kan argumenteras för att patent bara är en (och kanske
marginell) faktor bakom kommersialisering. Men detta argument kräver
att man kan visa att annan aktivitet, som t ex nya företag eller konsultation
med företag eller annan verksamhet, ska kompensera med en faktor 2–5
(1,3/0,6 eller 1,4/0,3). Samtidigt verkar inte data avslöja något avtagande
förhållande för patent per forskningskrona bland de gamla universiteten.
Således är medlen mycket progressivt fördelade till nya universitet. Det kan
dock finnas skäl för fördelningen, om man vill få igång innovationsprocesser vid nya universitet. I det här sammanhanget blir det nu relevant att
diskutera uppfinnande studenter som en sådan potentiell kanal.
5 SLU har verksamhet vid ett flertal orter runtom i Sverige.
gammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering
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Innovationskontor

Avsatta resurser MSEK
per år
A

Uppsala

7

Lund

7

Umeå
Linköping
Karolinska
KTH
Chalmers

4
6
5
7
9

Fyrklövern

5

Samverkan

B
Gävle, (Gotland),
Dalarna, (Mälardalen)
Blekinge, Malmö,
Kristianstad
Luleå

Stockholm, Södertörn
Göteborg, (Borås),
Halmstad, (Jönköping), (Skövde),
Högskolan Väst
Mittuniversitetet,
Karlstad, (Örebro),
Linné

Patent

Resurser/
patent

C

D=C/A

15,5

0,5

25,4

0,3

3,0
9,5
14,6
15,0
16,4

1,3
0,6
0,3
0,5
0,5

3,6

1,4

Anm: Räknade patent avser kärnuniversitetet, samt listade samverkande universitet, genomsnitt per år 2005-07. Samverkande universitet har satts inom parentes om inte något patent
hittats 2005-07. SLU har inte räknats med på grund av svårigheter att hänföra patentering rätt
regionalt.
Källa: Egna beräkningar, Regeringen (2010) och VINNOVA (2010).

4. Uppfinnare och utbildning
Figur 4 visar andelen av alla uppfinnare med 1) examen från högre utbildning, 2) högre utbildning men utan registrerad examen samt 3) uppfinnare
utan högre utbildning. Helt klart stiger utbildningsnivån över tid, både så
att en högre andel skaffar sig högre utbildning, samt att det bland dessa blir
en större andel som fullföljer sin utbildning till examen. Detta hänger givetvis samman med en högre utbildningsnivå i det svenska samhället generellt.
Siffrorna i Toivanen och Väännänen (2011) visar på en förvånansvärt likartad utbildningsnivå, där 67 procent har examen och 78 procent har någon
form av eftergymnasial utbildning. I förhållande till Sverige verkar denna
höga finska andel ha uppnåtts tidigare. Från PatVal som var en enkätundersökning till uppfinnare runtom i Europa redovisar Giuri m fl (2007) att 77
procent har en universitetsexamen och 26 procent doktorsexamen. Det är
dock oklart om urvalet påverkar resultaten.
Figur 5 redovisar vidare fördelningen av examina baserat på breda grupper. Examina från Chalmers, KTH och Lunds universitet är klart dominerande, vilket i hög utsträckning beror på att ingenjörsutbildningar är vanligast bland svenska uppfinnare. Materialet visar att en andra större grupp
består av uppfinnare med examen från universiteten i Uppsala, Linköping,
Göteborg och Luleå. En ”restgrupp” kommer från övriga lärosäten. Exa-
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Tabell 2
Sveriges åtta innovationskontor: Resurser i förhållande till
patentering

Figur 4
Högre utbildning och
examen bland uppfinnare efter patentansökningsår

1
Utan högre utbildning
0,8

0,6

Högre utbildning utan examen
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0,4
Examen från högre utbildning

0,2

0
1985

1989

1993

1997

2001

2005

Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

1

Övriga

0,8

Uppsala/Linköping/Göteborg/Luleå

Figur 5
Examina fördelat
över lärosäten och
patentansökningsår

0,6

0,4

KTH/Chalmers/Lund

0,2

0
1985

1989

1993

1997

2001

2005

Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

mina från Chalmers, KTH och Lund faller över tid som andel av alla patent.
År 1985 stod dessa tre för drygt 70 procent av examina, en andel som 2007
sjunkit till knappt 60 procent. Samtidigt stiger andelen för Uppsala, Linköping, Göteborg och Luleå från ungefär 15 procent till 25 procentenheter.
För övriga stiger andelen från ca 10 procent till 17 procentenheter.
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Figur 6
Antal patent efter
examensort och
patentansökningsår

0
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KTH
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1993

1997
Ar

2001
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Uppsala
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Stockholm
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Göteborg
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Umeå
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Källa: Egna beräkningar, registermatchade EPO-data och SCB-register.

I Figur 6 redovisas patent av studenter efter examensort i absoluta tal.
Det blir här tydligt att KTH, Chalmers och Lund alla har patentering på likartade höga nivåer. Trenderna är mycket likartade för alla tre. Sannolikt förklarar utbildning vid dessa universitet den starka regionala koncentration
mot storstadsregionerna av patent i EPO-data som redovisats i exempelvis Ejermo (2009). I den andra panelen ser vi större skillnader i trenderna.
Uppsala och Linköping uppvisar en tydligt högre tillväxt bland tidigare studenters patentering. Anmärkningsvärt är att Luleå hade mycket låga nivåer
fram till slutet av 1990-talet, men att man nu uppvisar en betydligt bättre
tillväxt. I panel tre är det framför allt utvecklingen för Stockholms universitet som är uppseendeväckande positiv. Patenteringen av Karolinskas
studenter är inte låg, men relativt den höga patenteringsfrekvensen bland
personalen så är Karolinska Institutet helt klart annorlunda mot resterande
lärosäten. Patenteringen bland Halmstads och Umeås ex-studenter verkar
också ha kommit igång på allvar. Hur ser det ut med övriga lärosäten? Högskolan i Dalarna, Mälardalens högskola, Vårdhögskolan i Eskilstuna, Karlstads universitet och Blekinge Tekniska Högskola har positiva tendenser
under senare år, men ligger på en lägre nivå. Det bör poängteras att det tar
lång tid innan en examinerad student patenterar fullt ut. Tidsperioden är
i genomsnitt ca 13 år, vilket antyder att utbildning påverkar uppfinningar
med betydande fördröjning.

48

olof ejermo

ekonomiskdebatt

20

200
100
0
1985 1989 1993 1997 2001 2005
Ar

5. Slutsatser

nr 3 2012 årgång 40

Artikeln har redovisat patentering bland högskoleanställda och tidigare
studenter baserat på ett nytt detaljerat datamaterial aggregerat från individnivå. Analysen gör inte anspråk på kausala tolkningar, men de deskriptiva
resultaten bör ändå vara av intresse. Självklart styrs patentering av både
anställda och studenter av deras ämnesinriktningar och en selektion av
individer till produktiva miljöer. Patenteringskultur vid olika lärosäten och
starka miljöer spelar in. Följande resultat förtjänar dock att lyftas fram.
Sverige är i dag ett av få länder som behållit lärarundantaget, men ett
stort antal länder inklusive alla våra nordiska grannländer har ändrat systemet så att universiteten i stället äger uppfinningarna (Lissoni m fl 2009).
En svensk utredning (SOU 2005:95) rekommenderade att Sverige skulle
behålla lärarundantaget. Resultaten i denna rapport visar att uppfinnare i
hög och stigande grad återfinns bland anställda vid lärosäten, särskilt vid en
internationell jämförelse. Materialet ger därmed inget stöd för ett avskaffande av lärarundantaget. Sannolikt skulle ett skifte av system innebära
betydande omställningskostnader, med oklar utgång.
Ett mycket tydligt resultat i artikeln är att de gamla universiteten dominerar starkt, både i form av patentering hos anställda, samt hos ex-studenter. Detta går helt på tvärs mot slutsatserna i det senaste inlägget i Ekonomisk
Debatt i frågan (Andersson och Wilhelmsson 2004). Ett viktigt undantag
bland de nya universiteten är Linköping med hög patentering bland personal och under senare år stigande patentering bland ex-studenter. Luleå kan i
viss utsträckning också räknas dit, men ligger på en lägre patentering i båda
kategorierna. Lunds universitet har en särställning som både produktivt i
patentering bland personal och bland tidigare studenter. I förhållande till
forskningsinsatser inom teknik, naturvetenskap, medicin och agrar forskning presterar fortfarande Lund bäst. SLU och Linköping rankas tvåa respektive trea.
I förhållande till satsningar på innovationskontor får gamla universitet
och deras associerade innovationskontor mycket mindre resurser i förhållande till patentering bland anställda. Avsiktlig eller ej så får därmed innovationssatsningarna prägeln av mycket progressiva, dvs satsningarna antas ha
en större marginaleffekt bland mindre lärosäten. Detta intryck förstärks om
uppfinnande f d studenter inkluderas, eftersom även dessa i hög utsträckning kommer från mer traditionella universitet.
De anställdas andel på ca 5 procent av alla sökta patent står sig väl internationellt, men lärosätenas viktigaste effekt går genom utbildningssystemet, eftersom ca 90 procent (60 procent har examen) av alla Sveriges uppfinnare har någon form av högre utbildning. Bland ex-studenter är patenteringen hög för Lund, Chalmers och KTH, vilket helt klart har att göra
med det betydande antalet ingenjörsstudenter. Bland nya lärosäten har,
som nämnts, Linköping och Luleå en god positiv utveckling. Umeå (bildat 1965) visar dock inte samma utveckling. Blekinge Tekniska Högskola
uppvisar ännu inga höga tal även om en viss positiv utveckling kan sköngammal uppfinner bäst – lärosätenas effekter på patentering
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