UPPFINNINGAR

till innovationer

Vi gör verklighet av

UPPFINNINGAR

Uppfinningar och principiellt nya idéer är grunden till innovation och därför
betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Svenska Uppfinnareföreningens övergripande uppgift är att arbeta för ett gynnsamt innovationsklimat.
Vi är världens äldsta uppfinnarförening och grundades 1886 av den välkände
patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Vår erfarenhet
och kompetens ger oss möjlighet att bidra till en stimulerande miljö där fler
idéer kommer fram, verifieras och utvecklas.
Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare
och småföretagare har tillgång till, och stödjer varandra, med kompetenslyft,
kontakter, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.
– Styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen.

En satsning som
ger möjligheter
Svenska Uppfinnareföreningen är medlem i Landsbygdsnätverket som främjar en EU-satsning för att finansiera innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårds- och rennäring. Som medlem
kan vi stärka och öka möjligheterna för Sveriges uppfinnare att
utveckla nya lösningar och ta detta hela vägen fram till en innovation som kan lanseras på marknaden.
Som uppfinnare får du möjlighet att jobba ihop med människor
som har kompletterande kompetenser och som med nya infallsvinklar bidrar till att det blir just en innovation. Du får betalt för
ditt eget arbete, vilket är en unik möjlighet. Svenska Uppfinnareföreningen efterfrågades som medlem på grund av vår sakkunskap och det nätverk där vi samlat uppfinnare i våra medlemsföreningar.

”Sveriges uppfinnare är en viktig utvecklingsresurs i de innovationsgrupper som EUsatsningen kommer att stödja”
- Inger Pehrson, samordnare för det nya innovationsnätverket
inom Landsbygdsnätverket.
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MILJONER

till kreativa
problemlösningar

Nu kan du lösa en utmaning eller ett problem på betald arbetstid.
Med det nya innovationsstödet får du möjlighet att samarbeta med
andra i en innovationsgrupp med intresse för samma område som du.
Stödet som ingår i Landsbygdsprogrammet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring.
Lösningen kan vara en ny produkt, metod eller ett nytt sätt att organisera saker.
Din innovation ska stärka lönsamheten och vara positiv för miljön och klimatet.
Innovationsstödet ersätter 100 procent av gruppens arbetstid, resor, tester och material.
PARTICIPATING IN

Läs mer på www.landsbygdsnatverket.se/EIP
eller kontakta Inger Pehrson, samordnare för
nationella innovationsnätverket, på 0729-77 59 01
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- samverkan för utveckling

Innovation

PÅ LIKA VILLKOR

Alla individers innovationskraft och förmåga är viktig att ta tillvara, då entreprenörskap och innovation har en central betydelse för Sveriges utveckling. Vi är genom
vårt påverkansarbete med och bidrar till ett innovationsklimat i världsklass, vilket ger
Sverige konkurrensfördelar gentemot andra länder.
Vår erfarenhet säger att uppfinnare och innovatörer inte nödvändigtvis är en grogrund
för nya företag. Mycket talar för att majoriteten av uppfinnare inte ser sig som företagare. Det är alltså viktigt att se vad som går att skapa med befintliga företag och nya
uppfinningar. Vi vill se ett bredare perspektiv och åtgärder så uppfinnartalanger och
nya uppfinningar kommer till sin rätt för Sveriges företagande.
Vi förespråkar, påverkar och gör insatser för innovation och företagande på lika villkor oavsett individens bakgrund, civilstånd, kön, etnicitet, utbildning, bransch eller
yrke.
Vi engagerar oss specifikt för unga och i synnerhet tjejer genom Snilleblixtarna, Finn
upp, Ung Företagsamhet, Makertjej och utser Årets uppfinnarkvinna.
En välfungerande metod för att lära sig innovations- och affärsprocessen är
MentorRing som också passar utmärkt för grupper av individer som av olika
anledningar har en tröskel in i innovationsutveckling.
Genom våra olika insatser är vi med och påverkar utvecklingen i samhället.

Vad erbjuder SISP
uppfinnare?
SISPs medlemmar är svenska inkubatorer och science parks. Det är
regionala innovationsmiljöer där individer, idéer, näringsliv, offentlig
sektor och akademi möts. Här finns företag, kluster, affärsutvecklingsstöd, arbets- och mötesplatser med mera.
I dessa miljöer finns goda förutsättningar att få stimulans och stöd för
att kommersialisera sina uppfinningar, exempelvis starta företag, hitta samarbetspartners, utveckla vidare tillsammans med forskare, anställa personal.

Varför ska uppfinnare välja en inkubatormiljö?
En inkubator är en mycket bra miljö för personer som vill bygga företag baserat på skalbara affärsidéer, det vill säga när produkt- eller affärsmodell kan
ha stor tillväxtpotential. Inkubator kan då bland annat erbjuda coachinriktad
affärsrådgivning, nätverk till kunder och finansiärer samt stöd för rekrytering.
Fokus är oftast på nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential, vilket också är kriterier för
den löpande kravställan inkubatorn ställer på företag. Inkubatorer mäts av
staten på kvalité och prestation i verksamheten samt hur det går för företagen
i termer av omsättning, skapade arbetstillfällen och tillväxt.
2014 kom cirka en tredjedel av inflödet till inkubatorerna från fristående innovatörer. Sedan tio år har ungefär 4500 entreprenörer nyttjat inkubatorernas
stöd för att bygga nya företag.
– Magnus Lundin, VD SISP

I SVERIGES INNOVATIONSMILJÖER
BLIR UPPFINNINGAR TILL NYA
PRODUKTER OCH TILLVÄXT!
Var tredje idé till inkubatorerna kommer från fristående uppfinnare.
Senaste året stod uppfinnare för drygt 30 % av de 4000 affärsidéer som
sökte till inkubatorerna.
Det finns en stark relation och ömsesidig nytta mellan uppfinnare och de
företag som startas och utvecklas i Sveriges inkubatorer och science parks.
www.sisp.se
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är en ideell medlemsförening som företräder ett heltäckande nationellt
nätverk av 31 science parks (forsknings-/teknikparker) och 43 företagsinkubatorer. I dessa regionala innovationsmiljöer
erbjuds kunskapsintensiva, tillväxtorienterade företag affärsutvecklingsstöd, innovationsprojekt, kluster och nätverk
till finansiering. Sedan 30 år har tusentals företag utvecklas här och idag finns ungefär 5000 företag med drygt 70000
sysselsatta i SISP-medlemmarnas miljöer. Senaste tio åren har inkubatorerna möjliggjort för 4500 entreprenörer att
snabbare starta nya innovativa tillväxtföretag, av vilka totalt hela 80 % fortfarande är aktiva.

Hur vi

LOTSAR DIG

För att stärka uppfinningars förutsättningar att utvecklas till innovationer satsar Svenska
Uppfinnareföreningen på olika redskap som baseras på ett brett nätverk.
Svenska Uppfinnareföreningens ambition är att skapa en modern organisation med ambassadörer i Sveriges som ska knyta samman de uppfinnarinitiativ som finns regionalt
och verka för att samordna dessa med det lokala näringslivet. Ambassadörerna ska visa
på den samlade kraft som finns i uppfinnarkollektivet och utnyttja den till att skapa nya
företag och olika former av samarbeten.
Utöver kontakter med regioner, kommuner och andra lokala innovationsstödjande aktörer så består Uppfinnareföreningens främsta nätverk av ett 30-tal lokala medlemsföreningar som täcker hela Sverige från Malmö i söder till Boden i norr.
Med InnovationOnline.se har vi tagit fram ett redskap som lotsar in dig i tänkandet och
frågeställningar om hur du kan ta din idé vidare till en möjlig exploatering. Kopplat till
InnovationOnline.se utvecklar vi ett IRT-program med syfte att bistå dig och din idé
med erfarenheter och hjälp så att din idé kan prövas och analyseras för vidare innovationsutveckling. Därefter kan kontakter aktualiseras med marknadens övriga aktörer
såsom investerare, branschföretag, uppfinnarbolag med flera.
MentorRing är ytterligare en metod, framtagen av Svenska Uppfinnareföreningen, för
att driva utvecklingsidéer i lokala nätverk där du tillsammans med en processledare och
en mindre grupp av andra uppfinnare diskuterar och utvecklar din idé.

Medan du utvecklar Sverige
så utvecklar vi dig
Våra ingenjörers visioner leder oss steg
för steg mot ett bättre samhälle. Det är
deras innovationskraft som löser våra
gemensamma problem, höjer standarden, genererar tillväxt och skapar fler
jobb på vägen. För att stötta våra framtidshopp i detta viktiga uppdrag finns

Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på just
ingenjörer. Vi arbetar ständigt för att du
som medlem ska ha goda arbetsvillkor,
få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll,
och framför allt: att du ska värderas
precis så högt som du faktiskt förtjänar.

Är du ingenjör, men ännu inte medlem i Sveriges Ingenjörer?
Gå in på sverigesingenjorer.se/medlemskap och ansök om medlemskap.

Svenska Uppfinnareföreningen
Besöksadress:
Grev Turegatan 16
Postadress:
Svenska Uppfinnareföreningen
Mailbox 512
114 11 Stockholm
Tel: 08-545 164 70
info@uppfinnare.se
www.uppfinnare.se
Bli medlem du också!

Diplomerad Innovationsutvecklare
®

Målet med YH-utbildningen är att du även ska ha kompetenser
att som anställd i mindre eller mellanstort företag kunna leda och
samordna företagets samlade resurser till kommersialisering av
uppfinningar. YH-utbildningen kan även leda till yrkesroller som
exempelvis innovationsrådgivare, administratör av förslagsverksamhet och/eller arbetstagaruppfinningar samt sakkunnig då det
gäller köp och försäljning av licenser avseende nyttjanderätten till
uppfinningar.

YH-utbildningen är en praktiskt inriktad innovationsutbildning
som behandlar hela innovationsprocessen från idé till marknad.
Du får undervisning av pedagogiska föreläsare från näringslivet,
med mångårig yrkeserfarenhet på sitt specialområde. Genom
YH-utbildningen får du värdefull kunskap och ett brett kontaktnät,
som ger dig unika fördelar i ditt fortsatta arbete med innovationsutveckling av produktidéer och /eller innovativa tjänster.
YH-utbildningen genomförs på distans. Vi träffas 13 gånger
totalt på ett år. Av YH-utbildningens 32 kursveckor är 21 veckor på
distans, då du jobbar praktiskt med utveckling av en egen idé med
handledning från skolan.
Ansökan gör du via webbformuläret på www.ideum.se där du
också hittar ytterligare information om YH-utbildningens innehåll,
behörighetskrav m.m.

Medfinansiärer:

www.ideum.se
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YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGEN ÄR SPECIELLT FRAMTAGEN
FÖR DIG SOM ÄR KREATIV OCH HAR EGNA UNIKA IDÉER
SOM DU VILL FÖRVERKLIGA OCH STARTA EGET FÖRETAG.
Efter avslutad YH-utbildning ska du ha kompetenser för att i eget
företag kunna utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller
flera uppfinningsbaserade produkter eller innovativa tjänster.

