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Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter
erfarenheter och ger uppfinnarna en röst – vad gör politiken?
Det går bra för Sverige. Landet hyllas i europeiska mätningar som innovationsledare. Trots
detta finns mycket kvar att göra för att förbättra villkoren för uppfinnare och entreprenörer.
Det är uppfinnarna och de unga innovationsföretagen som Svenska Uppfinnareföreningen
arbetar för.
Vi arbetar till exempel för att immateriella rättigheter ska respekteras, för att villkoren för
innovationsverksamhet ska utvecklas och för att uppfinnarkvinnor ska ges jämställda
villkor.
I detta dokument kan du läsa om våra förslag, det vill säga hur vi kan bidra till ett mer
välmående Sverige.
Vi träffar politiker exempelvis i Forum för Uppfinningar och Innovationer (FUI) inom
riksdagsdagen, tjänstemän på departement- och myndigheter. Vi samarbetar med
Företagarna, Sveriges Ingenjörer och flera andra organisationer, som arbetar med
innovationsfrågor. Vi är remissinstans när det gäller innovationsfrågor, bland annat förslag
inom immaterialrätten.

Vad har hänt sedan 2006 då Alliansen tog över
De senaste två mandatperioderna har regeringen föreslagit och i en del fall implementerat
åtgärder inom innovationsområdet, vi har noterat:


Ökat det statliga anslaget till forskning och innovation från 25 miljarder kronor
årligen till 34. Merparten har gått till forskning.



Infört en Innovationsstrategi.
Ordet uppfinnare nämns en gång, ordet uppfinning finns inte med i strategin.



Regeringen har varit pådrivande angående ett enhetligt patentskydd i EU. Nästa steg
är en ny processordning.



Föreslagit en ny domstol som ska hantera patent- och marknadsfrågor. Detta gäller
Sverige.



Vinnovas inriktning har gradvis förskjutits mot näringslivet behov.
Via Vinnova har projektet IRT, Innovation för Regional Tillväxt kunnat initieras och
finansierats.



Utvecklat villkoren för innovationsupphandling.



Infört investeraravdraget.



Initierat en utredning om personaloptioner.

Flera av dessa förslag behöver utvecklas och andra befinner sig idag på
utredningsstadiet.
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Våra förslag till politiken
från Sveriges uppfinnare och entreprenörer
1. Innovationskontoret för uppfinnare
- Innovation för Regional Tillväxt, IRT
Programmet har tagits fram av Svenska Uppfinnareföreningen tillsammans med forskare vid
Linköpings universitet. Med IRT vill vi erbjuda uppfinnare oberoende rådgivning och
kunskapsintensiva nätverk för att verifiera idéer i mycket tidiga skeden.
I regionerna är IRT en ny tillväxtmotor som bygger på ett nära samarbete med regionala
aktörer. På nationell nivå samlar, synliggör och tar IRT till vara kompetensen. De regionala
rådgivarna får stöd och knyts samman. De regionala etableringarna stöttas och samtidigt
utvecklas IRT-konceptet. Det säkrar kvaliteten i programmet och höjer kompetensen över
hela Sverige så att de bästa idéerna får rätt förutsättningar att bli de innovationer som
bidrager till välståndsutvecklingen .
IRT ska på sikt erbjuda uppfinnare lika villkor som erbjuds inom innovationskontor knutna
till lärosätena. För att uppnå detta involverar IRT aktörer i regionerna och nationellt som
erbjuder insatser till uppfinnare och entreprenörer med innovativa idéer.
Målet med IRT är ett regionalt stärkt företagande och nya arbeten.
Mer information om IRT

2. Immaterialrätten
Uppfinnande och immaterialrätten har starka traditioner i Sverige. Svenska
Uppfinnareföreningen är remissinstans inom området.
Några aktuella frågor som hanteras tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Företagarna är
åtgärder som på sikt kan förbättra uppfinnarens möjligheter att skydda sig mot
patentintrång. Det gäller medlingsinstitut, att inrätta en patentombudsman och ändrade
villkor för att väcka allmänt åtal i patenttvister. Rådgivning och utbildning inom
immaterialrätten, val av skyddsstrategier är andra återkommande frågor som föreningen
arbetar med.
Vi menar att erfarenhet och kompetensen hos rådgivarna är haltande. Det är också svårt att
se rådgivarkompetens inom risk- och investeringsanalyser. Bakgrunden till detta påpekande
är kännedomen om en rad fall där uppfinnare och mindre företag dragit på sig orimliga
kostnader för det immaterialrättsliga stödet.
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Unga företag
I jämförelse med andra länder (USA, UK, Finland) har Sverige en låg patenteringsaktivitet
bland unga företag. Det kan tolkas som en indikator på den låga förnyelsekraften hos
svenskt näringsliv. Det kan också tolkas som ett bristande intresse för immaterialrätt. En
annan tolkning är att uppfinnare och mindre företag inte söker patent på grund av bristande
förtroende för patentsystemet eller bristande ekonomiska resurser. Alla tolkningarna ger
anledning till studier och policyutveckling för att stödja en ökad förnyelsekraft.
Tvist i tredje land
Sverige bör aktivt verka för att EU utvecklar stödet till uppfinnare vid tvister i tredje land,
det vill säga tvister utanför Europa.
EU-patent
Regeringen har lagt fram propositionen ”Ett enhetligt patentskydd i EU” (prop 2013/14:89)
som innebär att Sveriges riksdag ska godkänna en genomgripande reform av patentsystemet
inom EU. På avgörande punkter råder dock fortfarande oklarhet om systemets utformning
och ekonomiska konsekvenser. För småföretag och uppfinnare kan reformen befaras få
negativa kostnadsmässiga konsekvenser. Detta är av central betydelse och kan resultera i att
patentsystemets innovationsfrämjande effekt uteblir.
Hur det nya patentsystemet utformas är särskilt viktigt för uppfinnare och små företag, som
oftast har mycket begränsade resurser att lägga på såväl patent som patenttvister.
Uppfinnare och småföretagare har redan idag svårt att hantera sitt immateriella skydd på
grund av höga kostnader.

3. Skatter och finansiering
Många av dagens entreprenörer och innovatörer har börjat sin utvecklingsbana som
anställda. Innan de kan/vågar lämna sin anställning har ofta omfattande utvecklings- och
investeringskostnader upparbetats. Denna verksamhet betraktas idag som hobbyverksamhet
och är inte avdragsgill mot tjänsteinkomster. Detta är naturligtvis en hämsko för förnyelse
och innovationsverksamhet.
Statligt och privat riskkapital
Riksrevisionens rapport om ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning – i senaste laget, RIR
2014:1” belyser att det statliga riskkapitalet bör omorganiseras för att bli mer effektivt.
Rapporten lyfter fram väl kända hinder för finansiering av idéer som befinner sig i tidiga
skeden av utvecklingsprocessen.
Rapporten föreslår inte hur samarbetet med privatfinansiärer ska öka. Vi menar att
”kompetens med kapital” är viktigt för innovationsprojekt.
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Beskattning av optioner
En rimlig beskattning av optioner medför att attraktiv personal kan rekryteras till
tillväxtföretag. Detta skapar tillväxtmöjligheter. Dessutom medför så kallade
milstolpesoptioner att entreprenörer får ytterligare ett instrument. Vilket gör det enklare att
träffa överenskommelser med finansiärer.
Förstärkt fonderingsmöjlighet hos innovationsföretag
De växande innovativa företagen har som regel mycket begränsat egenkapital. Bland annat
investeraravdraget syftar till att öka tillgången på egenkapital. Här finns dock utrymme för
fler åtgärder. Många av de växande företagen har föga stabil vinstutveckling och dessutom
begränsade möjligheter att fondera vinstmedel. De rådande reglerna för fondering är
anpassade för stora etablerade företag. Det betyder att ett mindre växande företag får skatta
bort 28 procent av vinsten ett framgångsrikt år. I framtiden blir denna skattesats 22 procent.
Året därpå kan dessa medel behövas för stora investeringar eller för att bygga upp en buffert
inför eventuella immaterialrättsliga tvister. Mot denna bakgrund föreslår vi att alla
aktiebolag årligen får avsätta 500 000 kronor till en innovationsfond. Fonden skall dock
begränsas till tre miljoner kronor. Beloppet är valt så det representerat investeringen i ett
mindre utvecklings- eller marknadsföringsprojekt eller mindre patenttvist
.

4. Internationellt
Internationella samarbeten som möjliggör att Sveriges uppfinnare kan komma ut globalt är
viktigt. Medlemskapet och aktiviteter genom IFIA, International Federation of Inventors
Associations behöver utvärderas. Det ligger också rätt i tiden då IFIA går in i ett nytt skede
2014 i samband med ordförandebyte.
Vi kommer under 2014 att undersöka om möjligheter och intresse finns till en rekonstruktion
av det nordiska samarbetet som även skulle kunna inkludera de baltiska länderna.

5. Uppfinnarkvinnor
Det finns lika många idérika kvinnor som män. Såklart, men tittar man på statistiken över
patentinnehavare eller över vilka som får finansiellt stöd skulle man kunna tro att det inte är
så. Därför riktar Svenska Uppfinnareföreningen en del av verksamheten (sedan 28 år)
särskilt till att främja kvinnors innovation.
Med metoden MentorRing handleder vi kvinnor professionellt genom innovationsprocessen.
Kvinnor i föreningen samlas i nätverket QUIS.
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6. Unga och innovation
Uppfinnandet och entreprenörskap går hand i hand, även i unga år. Svenska
Uppfinnareföreningen uppmuntrar ungas nyfikenhet. Genom engagemang för Finn upp
stimulerar vi intressen för uppfinnande, teknik och entreprenörskap. Ungdomar gör ett
viktigt val av gymnasielinje. Strategiskt är därför skolår 7-9 viktiga.
Vår roll är i sammanhanget är att ungdomar kommer i kontakt med erfarna uppfinnare som
förebilder. Här är vi en viktig samhällsresurs. Sveriges uppfinnare bidrar till ett ökat intresse
för uppfinnande, teknik och entreprenörskap. Något som efterfrågas och behövs sett till
Skolinspektionens rapport om kvalitet och omfattning av teknikundervisning.

7. Uppfinningar som hjälpmedel
Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareföreningen har med stor framgång arbetat
tillsammans för en ökad innovationskraft rörande hjälpmedel och välfärdsteknologi. Under
året arbetar vi för ersättare till Hjälpmedelsinstitutet då stiftelsen avvecklas 2014.
Syftet med projektet ”Uppfinningar som hjälpmedel” är att skapa bättre förutsättningar för
uppfinnare och små företag att utveckla produkter och tjänster som kan underlätta livet för
äldre och personer med funktionsnedsättning. Behovet och nyttan av nätverk visar effekter.

8. Basanslag eller projektmedel
En stor del av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet finansieras genom program- och
projektanslag, huvudsakligen från Vinnova och Tillväxtverket. Men Almi bidrar också med
ett sponsoranslag.
Tillsammans med ”systerorganisationer” inom Aktörsrådet har föreningen uppvaktat
Tillväxtverket och Näringsdepartementet för finansiering genom basanslag. Det stärker
förutsättningarna för en effektiv och hållbar verksamhet om det finns en finansierad
basorganisation att utgå ifrån.
Svenska Uppfinnareföreningens ser positivt på den utredning som initierats under 2013 som
berör former och kriterier för verksamhetsbidrag genom Tillväxtverket. Tydligare och
förbättrade rutiner samt regelverk för hantering och uppföljning av verksamhetsbidrag.

Slutord
Svenska Uppfinnareföreningens program har tagits fram i dialog med Sveriges uppfinnare
och innovationsbaserade företag. Beslutades i styrelsen för föreningen i juni 2014.
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