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Vi gör verklighet av
dina 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

Foto på framsidan: Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening,
den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée.
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Svenska Uppfinnareföreningen
är en riksorganisation med 31 lokala uppfinnareföreningar som representerar landets uppfinnare.
Dessa är verksamma i näringslivet, företrädesvis i mindre företag, inom universitetssektorn och som
enskilda uppfinnare. Syftet med Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet är att främja innovationsklimatet, bidra till uppfinningars förverkligande till att nå en marknad och att stärka den
enskilda individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen.
Svenska Uppfinnareföreningen ska både direkt och genom medlemsföreningarna
målmedvetet arbeta för att;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella
betingelser
samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och
nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt
skapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet
främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten
bevaka och medverka till patentväsendets allmänna tilltro och utveckling
utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan
öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och
ekonomisk faktor
vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet,
forskningen och näringslivet
utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan
främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk utveckling
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Organisation

Styrelsens arbetsutskott:
Mats Olsson, ordförande
Lena Nyström, ledamot
Lennart Nilsson, ledamot
Kjell Jegefors, ledamot/sekreterare

Verksamheten bedrivs dels inom Svenska
Uppfinnareföreningen med 31 medlemsföreningar, dels inom SUF Service AB.
Svenska Uppfinnareföreningen
och medlemsföreningar
Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell
förening som, tillsammans med medlemsföreningarna, arbetar ideellt, allmännyttigt
och är partipolitiskt obunden.

Styrelsen har under året genomfört 7 protokollförda möten. Sedan ordinarie årsmötet i
maj har 4 möten genomförts. Förutom styrelsemöten sker möten i styrelsens arbetsutskott
varav 6 är protokollförda.

Svenska Uppfinnareföreningens styrelse,
arbetsutskott, revisorer och valnämnd
Svenska Uppfinnareföreningens styrelse
valdes vid årsmötet 2014 och konstituerade
sig enligt följande:

Revisorer:
Kaj Strandberg, auktoriserad revisor
Lekmannarevisorer:
Göte Eriksson
Jan-Erik Nowacki

Ordförande: Mats Olsson
Ledamöter: Lena Nyström, vice ordf.
Olof Hansson
Elisabeth Landgren
Lennart Nilsson
Bodil Odre
Michael Rausman
Sten Wigert
Kjell Jegefors, verkställande ledamot

Valnämnd:
Nils-Olov Sjöberg, sammankallande
Stefan Andtbacka, ledamot
Ulla Edler, ledamot
Eva Swede, ledamot
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Verksamheten 2015
Svenska Uppfinnareföreningens syfte är att
centralt verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjligheter att bidra till den framtida
förnyelsen och välståndsutvecklingen i
samhället. Föreningen verkar också för att
påvisa uppfinningars betydelse för landet
välståndsökning genom att verka för uppfinningars realiserande. Svenska Uppfinnareföreningen samlar nationellt och regionalt
ett unikt nätverk av uppfinnare, innovatörer
och entreprenörer. Till den nationella organisationen är 30- talet medlemsföreningar.

”Riksföreningens ändamål och huvudsyfte är att
centralt verka för att främja idéers och uppfinningars förverkligande och väg till nyttiggörande i ett samhälle där Uppfinningsrikedom och
Idéskapande i hållbara former uppmuntras och
tillåts utvecklas.”
Mot denna bakgrund presenterades under
hösten 2015 i diskussioner med Vinnova om
framtida stöd till Föreningen förslaget ”Nya
SUF”, ”Svenska Uppfinnareföreningen – En
resurs för Sverige, SAMHÄLLSNYTTA”.
Med sammanfattande målen att ”Göra verklighet av uppfinningar” och ”att många fler
uppfinningar ska blir realiserade i Sverige”.
Den självklara första kontakten och informationsplatsen för alla personer i Sverige med
en idé/uppfinning oberoende erfarenhet,
samt den naturliga kommunikationsplattformen för alla organisationer i Sverige som
stödjer/erbjuder service inom uppfinnande,
kreativitet och innovation ska vara Svenska
Uppfinnareföreningen. En modern organisation – Svenska Uppfinnareföreningen håller
ihop uppfinnarinitiativen.

Årsmötet 2015 beslutade att Svenska Uppfinnareföreningen ska vara en Riksförening
och de lokala föreningarna ska benämnas
som lokala medlemsföreningar (idé- och
uppfinnarföreningar) i Sverige. Detta är en
del av det under 2015 pågående arbetet med
tyngdpunkt på frågan om Riksföreningens
långsiktiga inriktning både vad avser verksamhet som ekonomi. Hur ska Föreningens
syfte och roll definieras?
En principiellt viktig slutsats har blivit att
tydligare prioritera ”uppfinningens betydelse” och en mindre betoning av uppfinnarens
roll. En diskussion som också kan kopplas
till de informella samtal som förts kring
begreppet ”Uppfinningar”. Är det uppfinnaren eller idén/uppfinningen som ska stå
i centrum för den nod som Föreningen bör
kunna vara eller utvecklas till.

Vinnova tog inte den generella diskussionen
utan resultaten för 2016 blev ett projektanknutet anslag fördelat på projekten: Tillvarata kreativiteten hos nyanländ, Starkare
band centralt och gentemot medlemsföreningarna, Ett mer affärsmässigt samarbete
med storföretag och Delta i utvecklingen av
patentprocessen.

Vidare har den centrala lobbyfunktionen betonats och att ansvaret för medlemskontakter ligger på medlemsföreningarna. Dessa
tankar förankrades på höstens ordförandekonferens. Drivande i denna diskussion
har varit ledamöterna Olof Hansson och
Elisabeth Landgren samt Vilhelm A Welin.
Principen återfinns också i det förslag till
nya stadgar som kommer att presenteras för
beslut på Årsmötet 2016. I ändamålsparagrafen föreslås bland annat:

Utveckling av det innovativa klimatet är
ett projekt där ansatsen är att hitta närmare
samarbeten med ett antal organisationer.
Ömsesidigt samarbetsavtal har träffats med
Winnet. Med Företagarna förs diskussioner
kring ett närmare samarbete mellan företagare och uppfinnare.
I samverkan med Sveriges Ingenjörer pågår
projekt kring lotsning, InnovationOnline
- ett verktyg för uppfinnare för att hitta
information kring patent, olika vägar till
att kommersialisera sin idé, juridik med
6
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mera. Tillsammans med Sveriges ingenjörer
presenterade vi under Almedalsveckan ett
gemensamt innovationspolitiskt manifest
2015.
Det gemensamma Manifestet utmynnar i att
1. Utveckla goda organisationsformer
i de etablerade företagen
Då en stor andel av alla uppfinningar som
patenteras i Sverige idag sker inom ramen
för en anställning, är det av mycket stor vikt
att man hittar organisationsformer och arbetsklimat som främjar innovationer i dessa
etablerade företag.
2. Satsa på mångfald och öka stödet
utanför våra lärosäten
• Stimulera individer och miljöer även utanför högskolesfären.
• Villkoren för finansiering av nya affärsidéer ska motsvara de som gäller inom
universitetssfären.
• Satsa på ingenjörer med utländsk bakgrund och uppmärksamma kvinnliga ingenjörer.
• Fokusera rådgivning på det tidigaste
stadiet i innovationsprocessen i form av en
motsvarighet till lärosätenas Innovationskontor.
3. Öka de privata investeringarna genom
bättre regelverk
• Revidera beskattningen av personaloptioner.
• Utveckla investeraravdraget så det blir
lättare att administrera.
• Utveckla saminvesteringsmodeller mellan
statsmakterna och privatinvesterare.
4. Omorganisera de statliga
riskfinansiärerna
Fokus för de statliga riskfinansiärerna bör
alltså vara dels att finna goda samarbetsformer med de privata aktörerna, dels att
investera i tidiga skeden.
• Skapa en ny organisationsform för de
offentliga riskfinansiärerna.
5. Förstärk immaterialrätten
• Erbjud opartisk rådgivning för en patentstrategi inom ramen för en aktuell affärsstrategi.
7

• Utred en form av försäkringslösning,
eventuellt med en statlig garanti, tillämplig
vid patenttvister.
• Patentintrång ska falla under allmänt åtal
(utan krav på särskilda skäl) och behandlas
som ett brottmål.
6. Effektivisera innovationsupphandlingarna

Centrala/lokala relationer
Riksföreningens arbete har under året också
präglats av en uppföljning av de arbetsgrupper som verkat och tillsattes efter Årsmötet
2015.
Den tidigare arbetsgruppen Centralt/
lokalt genomförde under året intervjuer med
flertalet av medlemsföreningarna.
Målet med intervjuerna var att få föreningarnas reaktion på att teckna en formell
överenskommelse om samverkan mellan
riksorganisationen och den lokala föreningen. Bland frågorna märktes:
- Hur ser din lokalförening på sin egen roll - vad
gör man idag- och vad säger stadgarna i den
enskilda lokalföreningen om dess roll - vilka mål
har föreningen med sin verksamhet.
- Kan den lokala föreningens roll stärkas?
- Vilka utmaningar och möjligheter finns på det
lokala planet?
- Hur ser Lokalföreningen på SUFs roll som
Riksorganisation, vad förväntar man sig av SUF
nationellt?
- Vilken roll ska SUF ska spela i samverkan med
Lokalföreningen och vice vers?
- Hur kan ökad samverkan och förståelse nås
mellan lokal förening och SUF centralt: Förslag
till åtgärder?
- Speglar förslaget till ”avtal mellan lokal
förening och SUF” er syn på samverkankommentarer.
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Sammanfattande generella synpunkter
av intervjuerna blev:
- Svenska Uppfinnareföreningen ska ses som
en riksförening och den lokala föreningen ska ses som en regional förening alt en
neutral medlemsförening i riksföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen.
- Ge medlemsföreningarna tillgång till en
enkel hemsida under riksföreningens hemsida med samma grafiska profil.
- Stöd från riksföreningen så att tillgång till
lokal finns för de medlemsföreningar som
idag saknar det.
- Riksföreningen ska arbeta för att medlemsföreningen ska få ekonomiskt stöd för
verksamheten.
- Riksföreningen ska supporta föreningarna
med utbildningspaket via webb både vad
gäller hur föreningsverksamhet bedrivs och
hur innovationsprocessen går till.

Etikkommitté
Årsmötet 2015 tillsattes en temporär Etikkommitté som senare har fått styrelsens
uppdrag att till årsmötet 2016 presentera
Årsmötet 2016 ett förslag till att inrätta en
permanent etikkommitté inom föreningen.
Gruppens ordförande Ann Iberius-Orrvik,
Uppfinnarna i 7-härad.

Central verksamhet
Svenska Uppfinnareföreningen fokuserar på
kontakter med myndigheter, organisationer
och politiker, samt bistår de lokala föreningarna med information och medlemsförmåner. Myndighetskontakterna består främst
av Vinnova, Tillväxtverket, PRV samt Almi
företagspartner.

PR – grupp
PR-gruppen med ansvar att föreslå och göra
en översyn av en samordning av medlemsföreningarnas och riksföreningens marknadsföring av Svenska Uppfinnareföreningen. Gruppens ordförande Michael Rausman,
SUF Helsingborg.

Av Svenska Uppfinnareföreningen utsedda
ledamöter i företag och organisationer
Olle Siwerssons Minnesfond: Representant
Wanja Bellander
Lagermanska nämnden: Ledamöter Helena
Åkerlund, sammankallande Anders Toll,
PRV
Ronny Jansson, Ehrners Patentbyrå
Kaj Mickos, Svenska Uppfinnareföreningen
Herman Phalén, PRV

Internationella frågor/IFIA
Arbetsgruppen för Internationella frågor/
IFIA har tagit fram ett förslag till en övergripande policy för SUF – internationellt –
europeiskt – nordiskt samt SUFs relation
till IFIA. Gruppens ordförande Lennart
Nilsson, Stockholms Innovatörskrets.

Intervjuerna har dessutom gett svar på
många praktiska frågor kring relationen
mellan Riksföreningen och medlemsföreningarna. Majoriteten av de lokala föreningarna bedömde att förslaget till en formell
”Överenskommelse mellan Svenska Uppfinnareföreningen och den lokala föreningen”
kan ligga till grund för en sådan. I reviderad
form kommer det att presenteras årsmötet
2016.

Arbetsgruppernas förslag till åtgärder har
varit remitterade till samtliga medlemsföreningar. Styrelsens förslag till beslut kommer att presenteras på Årsmötet 2016 och på
föreningens hemsida: www.uppfinnare.se.
Verkställande ledamot
I enlighet med den information som gavs
på Årsmötet inrättade styrelsen en funktion
som Verkställande ledamot (VL) för föreningen som en konsekvens av att VD funktionen för SUF Service AB hade renodlats och
tillsatts med Sami Bask. VL ansvar är föreningsfrågor av mer långsiktig karaktär som
långsiktig finansiering, immaterialrättens
utveckling och remissfrågor. Ansvarsfördelningen mellan VL och VD för Servicebolaget
skulle löpande följas upp av ordförande.
Senare kom ansvaret för den långsiktiga
finansieringen att föras över på Servicebolagets VD då det bedömdes lämpligare att VD
med det ekonomiska verksamhetsansvaret
hade bättre förutsättningar att tillsammans
med ordföranden förhandla med omvärlden
om verksamhetens finansiering.

Hela intervjuundersökningen finns presenterad i ”Former för samverkan mellan riksföreningen Svenska Uppfinnareföreningen
och medlemsföreningarna” Rapport med
förslag till Överenskommelse att beredas
under 2015/16. April 2015.
Resultat från övriga arbetsgrupper.
Stadgeöversyn/Centralt – lokalt
Den befintliga arbetsgruppen för Centralt/
lokalt fick av styrelsen ett utvidgat mandat
att, utöver förslag till överenskommelser
mellan Riksföreningen och resp medlemsförening, också arbeta med översynen av
föreningens stadga. Gruppens ordförande
Lena Nyström. Göteborgs Uppfinnareförening
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Svenska Uppfinnareföreningens kansli
Sami Bask, vd
Anne Bengtsson, projektledare och informatör
Annika Malmgren, AM Ekonomi & Administration, ekonomi- och redovisning tom 2015-05-31
Maria Necula, patentingenjör
Malin Mohr, projektledare och
informationsansvarig
Mats Sundström, ekonomiansvarig from
2015-06-01
Susanne Toscha, föreningsadministratör
tom 2015-11-15

Föreningsmedlemmar
Vid föreningens årsmöte 2008 fastställdes föreningens nuvarande stadgar. Från och med 2009 är
samtliga medlemmar i en lokal förening också
medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.
Statistik medlemmar 2016-03-10
Lokalt anslutna medlemmar
Direktanslutna medlemmar
Företagsmedlemmar
Medlemmar totalt

Stiftelsen Tekniska museet:
Ledamot Sten Niklasson
IFIA, International Federation
of Inventors’ Associations:
Representant Lennart Nilsson och Kenneth
Lindqvist

1528
279
78
1885

Bevakning av årsavgifter
Under 2015 bevakades 2 006 ärenden i totalt
73 länder på uppdrag av 274 uppfinnare enligt
följande: 1698 patent i 70 länder, 160 design i 20
länder, 148 varumärken i 22 länder. Bevakningen omfattar främst (antal ärenden det vill säga
patent/design/varumärke) Sverige 345 ärenden,
Europa 211 ärenden, USA 173 ärenden, Tyskland 116 ärenden, England 107 ärenden och
Frankrike 111 ärenden.

Stiftelsen SKAPA:
Mats Olsson styrelseledamot och ledamot i
stiftelsens nationella jury
Curt Andersson ledamot i stiftelsens beredningsgrupp
Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB, CIEL:
Styrelseledamot Vilhelm A Welin
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Svenska Uppfinnareföreningens
Service AB

FUI - Forum för uppfinningar
och innovationer

Servicebolaget har under året haft en hel
del viktiga möten för att dels binda viktiga
stödaktörer närmare oss men också träffa
politiker för jobba med beslutspåverkande
åtgärder och lobby i syfte att föra fram de av
Svenska Uppfinnareföreningen framtagna
budskap.

Ett par möten har genomförts med FUI
i Sveriges riksdag. På dessa möten som
Svenska Uppfinnareföreningens kansli
samordnar har representanter från i princip
samtliga partier deltagit samt representanter från Svenska Uppfinnareföreningen och
dess samarbetsorganisationer.
På de möten som genomförs tar Svenska
Uppfinnareföreningen upp viktiga frågor
som behöver diskuteras och har ibland också egna förslag på lösningar till de frågeställningar som tas upp.
Första FUI mötet på våren var fokus på innovationsstödsystem och avsaknaden av densamma för fristående uppfinnare. Det finns
en hel del hjälp att få, en av dessa som kan
hjälpa uppfinnare är vår nära samarbetspartner ALMI, men ofta förutsätter ALMI
att man också ska vara företagare och entreprenör. Uppfinnare är kreativa personer
som sällan också är entreprenörer, för att nå
dessa individer behövs ett stödsystem som
uppfinnare har förtroende för. Här kommer
IRT, den av Svenska Uppfinnareföreningen pågående projekt som på ett kollegialt
sätt ska hjälpa just uppfinnare framåt i sin
strävan att realisera sin uppfinning. Detta
presenterades också på ett adekvat sätt av
både Svenska Uppfinnareföreningen men
där Svenska Uppfinnareföreningens nära
samarbetspartner Sveriges Ingenjörer med
eftertryck påvisade på styrkan i IRT.

Stefan Löfvens Innovationsråds kansli
Under våren hade Svenska Uppfinnareföreningens kansli tillika Svenska Uppfinnareföreningens Service AB, möte med Innovationsrådets kansli. Ett möte som främst
syftade till att skapa en kontakt men också
att knyta Svenska Uppfinnareföreningens
kansli närmare Innovationsrådets kansli.
Då Innovationsrådets kansli är den som
bereder frågor som Innovationsrådet ska ta
upp. Detta skapar Svenska Uppfinnareföreningens kansli stora möjligheter om man
fördjupar samarbetet med Innovationsrådets
kansli att vara med och påverka de frågor
som Innovationsrådet ska diskutera. Detta
är ett ypperligt sätt att skapa vägen in till
politiken och Innovationsrådet. Svenska
Uppfinnareföreningens kansli drog också
en presentation om IRT och vikten av att
ha ett system för fria uppfinnare att ta del
av och kunna få rådgivning i tidiga skeden.
Svenska Uppfinnareföreningen tryckte på
vikten av IRT och att få en hållbar statlig
finansiering för ett innovationsstödsystem i
tidiga skeden för uppfinnare och individer
som dels är utanför akademin men som inte
heller är entreprenörer. En finansiering av
IRT skulle i första hand komma projektet till
godo, inte Svenska Uppfinnareföreningen,
vilket är en stark distinktion i detta fall.
AB SUF Innovation
Bolaget är för närvarande vilande.

Andra FUI mötet genomfördes under hösten
där ämnet var psykosociala funktionsnedsättningar kontra kreativitet. Ett arbete har
genomförts tillsammans med forskare på
Karolinska Institutet och Handelshögskolan. Forskarna kunde påvisa på sambandet
mellan uppfinnare/kreativa människor och
psykosociala funktionsnedsättningar. Vidare
forskning kommer att genomföras i ämnet.
Detta ämne lockade till en av de större sammanslutningar av FUI som varit på länge
och föranleder Svenska Uppfinnareföreningens kansli att vidare driva forskning inom
området. Denna forskning kan också till
viss del ge svaret på varför uppfinnare inte
passar in i en Excelmall.
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Möten med Näringsdepartementet

• Klargör att en forskare inte är samma sak
som en uppfinnare. Om regeringar vidhåller
missuppfattningen att det främst är forskare som uppfinner och därmed fördelar den
största delen av statlig finansiering till dem,
minskar detta allvarligt landets potential till
innovativ tillväxt. Erkännandet av uppfinnaren som den primära källan till ny teknik,
produktutveckling och industriell tillväxt är
av samhällelig vikt.
• Erkännandet av entreprenörens betydelse. De speciella talanger som uppfinnaren
dokumenterat besitter omfattar ofta inte entreprenöriell talang. Det är därför viktigt att
uppfinnarsamfundet söker samarbeten med
entreprenörssamfundet för ömsesidigt högre
industriellt utfall, till gagn för samhället som
helhet.
• Klargör att Triple Helix endast är en tes,
inte ett faktum. I väldigt många länder,
antas tesen Triple Helix vara en fungerande
formel för innovation. Mot bakgrund av den
statistik, fakta och studier som avhandlats
på IFIA kongressen, anser densamma det
bekräftat att Triple Helix förblir endast en
tes, inte fakta. Triple Helix bör därför överges som grund för innovationsstrategier.
• Fastställ behovet att erkänna och jämställa
kvinnliga uppfinnare. Det är ingen skillnad i kvaliteten på uppfinningar gjorda av
kvinnor jämfört med de som gjorts av män.
Kvinnliga uppfinnare och innovatörer har
tyvärr trots detta, av tradition och kulturella
skillnader varit betydligt mer osynliga. Med
tanke på att hälften av världens invånare konsumenter, arbetstagare och väljare - är
kvinnor, är det självklart i modern tid att
också erkänna dem som jämlika innovatörer
och uppfinnare.
• Uppmaning till Alfred Nobels arvsförvaltare. Verkställandet av Alfred Nobels testamente gällande fördelningen av fysikpriset,
behöver revideras, så att balansen mellan
pristagarna för upptäckt kontra uppfinning,
speglar testamentets exakta ordalydelse.
Dvs hälften av pristagarna bör vara uppfinnare, inte bara cirka tjugo procent.

Svenska Uppfinnareföreningens kansli har
genomfört ett par möten med och på
Näringsdepartementet.
Möten genomförts med Oscar Stenström
då Svenska Uppfinnareföreningens kansli
fick möjlighet att över en lunch träffa Oscar
Stenström samt ytterligare personer från
Näringsdepartementet tillsammans med en
delegation från IFIA. Frågor som då diskuterades var framförallt vikten av statens stöd
jämtemot uppfinnare. Att staten med både
ord och handling visar att uppfinnare är en
viktig samhällsresurs. Patentlagstiftningen
och dess tandlöshet togs också upp.
Möte med Innovationsminister Mikael
Damberg, samt delar av hans stab ställde
upp på ett möte med Svenska Uppfinnareföreningens kansli. Där diskuterades främst
frågan om Svenska Uppfinnareföreningen
och vikten av att både satsa på och värna om
denna verksamhet som kan organisera Sveriges Uppfinnare. Till detta behövs statligt
stöd givetvis, där diskussioner fördes om att
Svenska Uppfinnareföreningen tidigare varit
en av staten finansierad verksamhet, detta
var inte en fråga som bottnades utan ska
vidare diskuteras. Patentlagstiftningen och
dess tandlöshet togs också upp, där Innovationsministern med glädje skulle se ett
förslag på en kreativ patentförsäkring som
kan spela en viktig roll inom patentområdet.

IFIA Internationell uppfinnarekonferens och kongress
En tvådagars konferens som drevs i första
hand av Stockholms Innovatörskrets, en
medlemsförening i Svenska Uppfinnareföreningen. Syftet med konferensen var att sätta
uppfinnare på kartan, att hitta internationella samarbeten och visa på den bredd som
finns i framförallt Sverige på uppfinnare
utanför forskning och akademin. Konferensen utmynnade i att fem internationella klargöranden togs fram och enades om i IFIA,
dessa är utan viktning av ordningen:
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IRT - i molnet

Uppfinnarkollegiet

För att skapa en modern rådgivningsorganisation fick IRT projektet till viss del en ny
inriktning som främst går ut på att ha ett
nätverk av ambassadörer som vi virtuellt
kopplar till IRT. Där rådgivning ska kunna
ges via telefon, internet, mail och senare
också ha möjlighet att bygga ut rådgivningsverksamheten att fungera även med appar
och andra digitala och fysiska möten och
media

har samarbetat mycket med och där man
tillsammans har skapat fantastiska förutsättningar för uppfinningar att komma till
marknaden och uppfinnare att komma till
sin rätt.
Svenska Uppfinnareföreningen sitter nu på
anrika Grev Turegatan 16 tillsammans med
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Vi skulle initialt skapa ett nätverk av rådgivare i storleksordningen 3 – 5 personer.
För att få denna virtuella IRT rådgivning
att fungera behövs en telefonväxel som är
en mobiltelefonväxel. Där allt detta kopplas
samman under en kommunikationsplattform som är hemsidan för IRT, www.irt.se

Svenska Uppfinnareföreningen äger 13 % av
aktierna i CIEL AB. Bolaget bedriver verksamhet i Lidköping inriktad på att främja
innovation och uppfinnande, industriell
förnyelse och ekonomisk tillväxt.
I januari 2015 beslutade Myndigheten
för yrkeshögskolan att utbildningen Diplomerad Innovationsutvecklare får bedrivas
som yrkeshögskoleutbildning. Detta innebär att utbildningen får finansiering genom
statsanslag för 24 årselevplatser från 1 juli
2015 till 1 juli 2017.

Svenska Uppfinnareföreningen flyttar
Efter många år i långbänk blev det då dags
för Svenska Uppfinnareföreningen att flytta.
Svenska Uppfinnareföreningen och Svenska Uppfinnareföreningens kansli sitter i
kostnadseffektiva och framförallt ändamålsenliga lokaler tillsammans med en av de
största och mest respekterade organisationerna inom innovation. En organisation som
Svenska Uppfinnareföreningen historiskt

Centrum för Innovation, CIEL AB

Årets omsättning, kkr
2 592
Resultat efter finansiella poster, kkr 214
Soliditet, %
70,3
Föreningen representeras av Vilhelm Welin
i CIELs styrelse.

Möten
Vid årsmötet den 10 februari inledde
ledamoten Håkan Gergils en diskussion om
innovationer och det politiska läget i Sverige
2015-2018.

Ur Kollegiets stadgar (2013-14):
§1. Bakgrund
Uppfinnarkollegiet har antagit dessa nya
stadgar för att markera sin ändrade juridiska
ställning, från stiftelsen Svenska Uppfinnarkollegiet till den ideella föreningen Uppfinnarkollegiet. Stiftelsen tillkom på initiativ
av Curt Nicolin, Gad Rausing och Håkan
Lans. Uppfinnarkollegiet är sedan 2010 en
självständig del av Svenska Uppfinnareföreningen, som administrerar Uppfinnarkollegiets ekonomi. Kollegiets ledamöter arbetar
ideellt.

Den 8 april. Den nya statliga entreprenörskapsutredningen ”Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet”. Entreprenörskapsforums nye VD professor Johan
Eklund presenterade och kommenterade
direktiven. Utredningen leds av ledamoten
Pontus Braunerhjelm.
Den 20 april. Ekonomie doktor Eskil Ullberg,
tidigare expert vid Europeiska patentverket,
och sedan början av året knuten till forskningsinstitutet Ratio i Stockholm inledde
en diskussion om patentsystemet som det
fungerar idag.

§2. Namn
Den ideella föreningens namn är Uppfinnarkollegiet (UK), och på engelska the Swedish
Inventors’ Council.

Den 16 september. Två ämnen. Ledamoten
Petra Wadström meddelade erfarenheter och
slutsatser av den mest uppmärksammade
av hennes uppfinningar, Solvatten, som hon
hade presenterat för president Obama vid
dennes besök i Sverige.
Ledamoten Stefan Fölster, Reforminstitutet
och KTH, svarade på frågan om varför de
privata och offentliga realinvesteringarna är
låga i Sverige och varför kapitalexporten är
så stor – och hur det påverkar uppfinnare,
innovationer och entreprenörskap. Han presenterade också sin senaste bok med nyheter
om det offentliga ägandet.

§3. Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja
vetenskaplig forskning och utveckling.
Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas
kunskapen om uppfinnandets betydelse för
samhället, villkoren för nyskapandet och
kvaliteten och nivån på uppfinnandet.
Ledning
Ordförande i Uppfinnarkollegiet är
Carl-Johan Westholm och vice ordförande
Dan Brändström. Till styrelsen är Svenska
Uppfinnareföreningens ordförande Mats
Olsson adjungerad.

Den 26 oktober. ”Nyheter och icke-nyheter
på rättsskyddsområdet” - PRVs generaldirektör Susanne Ås Sivborg informerade
om sina bedömningar. Medverkan även av
tidigare GD ledamoten Sten Niklasson.

12

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

13

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

Stiftelsen SKAPA
Svenska Uppfinnareföreningen är tillsammans med
Stockholmsmässan huvudman för stiftelsen SKAPA.
Styrelseledamöter har under 2015 varit:
Mats Olsson, Svenska Uppfinnareföreningen, Ordförande tom 21/9
Minoo Akhtarzand, landshövding, Ordförande from 22/9
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Helena Linden, Stockholmsmässan AB
Charlotte Brogren, Vinnova
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner AB
Andreas Uhmeier, ALMI Företagspartner AB
Agne Johansson, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond
Framtidens innovatörer: fr.v. Christoffer Hamin och
Viktor Prim, Gävleborgs län, tilldelades förstapriset.
Sen följer andrapristagarna Robin Sandberg och
Anders Hedborg, Hallands län. Längst till höger
tredjepristagaren Jonas Arvidsson, Västra Götaland.

Under 2015 har 3 styrelsesammanträden, 1 sammanträden med
huvudmännen och 1 jurysammanträde ägt rum. Stiftelsen delar
årligen ut SKAPA-utvecklingsstipendier både nationellt och regionalt
samt pris till Framtidens Innovatör.
Stiftelsen SKAPA
Utvecklingsstipendium 2015
Under verksamhetsåret 2015 har stipendium på 550 000 kronor
utbetalats för förtjänstfulla insatser när det gäller att utveckla nya
produkter och tjänster. 24 länsfinalister har dessutom erhållit stipendier på 10 000 kronor vardera.

Lisa Renander, kvällens conferencier med
Håkan Lans, prisutdelare.

Ekonomiskt bidrag till stiftelsens stipendier och administration har
erhållits från ALMI Företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen Agne
Johanssons Minnesfond, SEB och Stockholmsmässan AB.
Stiftelsen SKAPA
Framtidens Innovatörer 2015
Personer födda mellan 1985 och 1996 fick chansen att vara med och
tävla om 150 000 kronor. Tre nationella vinnare fick 75 000 kronor,
50 000 kronor respektive
25 000 kronor.
Ekonomiskt bidrag till stipendiet och administrationen har erhållits
från Vinnova.

Roger Gustavsson 2015 års vinnare av Utvecklingsstipendium
med sin idé - avfuktare för hydrauliksystem. Andrapristagare Anki
Malmborg Hager, tv och Malin Lindstedt fick ta emot 50 000 kr
för deras patenterade metod som gör det möjligt bland annat att
reducera allergitester på försöksdjur.

Stiftelsen arrangerade under mässan ”Eget företag” en prisutdelning
samt muntliga presentationer där de flesta länsfinalisternas uppfinningar presenterades. Utdelning av de nationella priserna skedde på
en Innovationsgala på Stockholmsmässan.
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Minoo Akhtarzand, nyvald ordförande
för Stiftelsen Skapa, landshövding
i Jönköpings län tog över ordförandeklubban från tidigare ordföranden och
tillika Svenska Uppfinnareföreningens
ordförande Mats Olsson, i samband
med festligheterna kring utdelningen av
Skapa-priset.
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Årets uppfinnarkvinna 2015

Nya smarta vardagshjälpmedel

Media och kommunikation

Opinionsarbete/lobbyverksamet

Årets uppfinnarkvinna är en förebild för
kvinnor med bärkraftiga idéer att utvecklas
till nya produkter och tjänster. Sedan 2006
utses Årets uppfinnarkvinna varje år till
minne av innovationsrådgivaren Margareta
Andersson-Hilstad. Hon ville ge alla idéer
och alla uppfinnare sin chans.

Samarbetet mellan De Handikappades
Riksförbunds Bidragsstiftelse och Svenska
Uppfinnareföreningen startade 2013. Ett
av syftena var att utse stipendiater med
nya idéer till smarta vardagshjälpmedel för
personer med nedsatt rörelseförmåga. Till
att börja med satsar stiftelsen 150 000 kronor
per år i stipendier som kan fördelas på tre
till fem olika projekt. Utlysning av stipendiet
och urvalet av idéer görs av Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av en kunnig
jury bestående av: Sami Bask, vd Svenska
Uppfinnareföreningen ,Yvonne Björkman,
styrelseledamot DHRs Bidragsstiftelse,
Janne Lundqvist, innovationsrådgivare
Start-Up Stockholm, Christina Ripe,
produktchef Etac AB, och Marit Sundin,
uppfinnare, grundare och vd för AddMovement AB. Projektet leddes av Malin Mohr.
Antalet ansökningar var 66 stycken. Antalet
var färre än året innan. Ett antagande är att
det beror på att beskrivning och kriterier
förtydligats för att motsvara stipendiets
syfte. Bland de 66 ansökningarna var dryga
tredjedelen kvinnor av de som gjort ansökningarna.

Svenska Uppfinnareföreningen har medverkat i flera artiklar om uppfinnande och
innovation i dags-, fack- och veckopress.
Även hos radio och TV har intresset varit på
liknande nivåer som tidigare år.
Svenska Uppfinnareföreningen har ett
löpande samarbete med tidningen Uppfinnaren & Konstruktören i vilken föreningen
disponerar minst ett uppslag. Tidningen
utkommer med sex nummer per år och
Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar kan antingen förmånligt prenumerera
på tidningen men de allra flesta föreningarna har den inkluderad i sin medlemsavgift.
Vi använder oss av en pressrumstjänst där vi
under året publicerat pressmeddelanden.

Malin Mohr och Sami Bask representerade
Svenska Uppfinnareföreningen i Almedalen.
Vi summerade veckan på följande vis.
- Två ord beskriver Almedalsveckan 2015 –
digitalisering och samverkan – utan inbördes sammanhang. En oändlig mängd av arrangemang handlade om den digitalisering
som pågår och vikten av att kunna samverka
gränsöverskridande.
Årets Almedalsvecka upplevdes inbjudande, trygg och öppen jämfört med året 2014.
Sverige står långt ifrån kommande val och
de flestas fokus var inställda på att skapa
nya kontakter och bygga vidare på befintliga
relationer. Mindre på att argumentera och
skapa debatt.
Malin har några års erfarenheter av
Almedalsveckan och noterar att vi är mera
bekanta med många. Dock finns mycket
kvar att göra för att räknas in som en stadigvarande aktör med en tydlig och intressant
agenda. Det är upp till oss att arbeta vidare
och ta oss in där vi vill vara.

Beslut togs om att låta föregående års kandidat axla utmärkelsen också för 2015. Marit
Sundin har burit titeln med stor framgång
och ödmjukhet inför vad utmärkelsen
inneburit för henne, produktinnovationen
och företaget. Marit är beredd att gå in med
engagemang i kommande utmärkelser.
Beslutet om att inte utse någon ny kandidat
grundande sig också på att Tillväxtverket för
året inte hade program som med finansiella medel kunde stödja utmärkelsen. Goda
förutsättningar finns för att 2016 fortsätta
arbeta med utmärkelsen och utveckla det
ännu mera till ett framgångsrikt koncept
med brett engagemang från våra partners.

Utvärdering och diskussion om fortsatt samarbete med DHRs Bidragsstiftelse kommer
att ske under våren 2016.

Marit Sundin

Stipendiaterna för 2015 blev:
- Ann-Louise Lindborg för genomförande av
studie
- Per Stjärnehag för elektrisk servostyrning av
rullstolselscooter
- Elisabeth Zobel för ergonomiskt handtag
- Jan Åkerlind för mikrobricka

ÅRETS

UPPFINNARKVINNA

2014

Hemsidan www.uppfinnare.se ger möjlighet
till att med hög intensitet förmedla nyheter
som delas på sociala media. Sidan har haft
närmare 35 000 besökare under året.
Vi har också arbetat med sidan
www.innovationonline.se som ger en introduktion till innovationsprocessen som
lanserades i en ny version 2015. Ett av sidans
kapitel arbetades om till Kommersialisering olika vägar att kommersialisera sin idé. Nytt
är också Vägväljaren - 10 frågor som hjälper
en att lista ut vilken väg man ska ta. Nytt
kapitel - Anställd med idé, här har Sveriges
Ingenjörer bidragit med texter om rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares
uppfinningar. InnovationOnline har också
utökats med en Expertpanel där besökarna
har möjlighet att ställa frågor samt en Blogg
med möjlighet att kommentera inlägg. Sidan
har haft drygt 30 000 besökare under året.

Patent och immaterialrätt
Immaterialrättsområdet har Svenska Uppfinnareföreningen en roll som remissinstans
och diskussioner om närmare samarbete
med framförallt PRV pågår.
Svenska Uppfinnareföreningen har under senare år särskilt bevakat uppfinnarens
ställning i skyddet för patent. Svenska
Uppfinnareföreningen har försökt att följa
utvecklingen inom EU om hur ett gemensamt europapatent utvecklas och dess implementering. Vi har varit positiva till idén
om ett gemensamt EU patent, vi har ställt
oss bakom synen om hanteringen av språk.
Parallellt med detta har vi verkat för att
straffet för ett patentintrång bör jämställas
med annan ekonomisk brottslighet (ändring
av 57§ patentlagen), vi hävdar att en rättsskydds-patentförsäkring är ett bra sätt att
skydda ett patent mot intrång.
Föreningen har vidare starkt påtalat
behovet av och utbildning i patentstrategiskt tänkande som en del inom ett företags
affärsstrategi.

Sajten för MentorRing www.mentorring.se
beskriver metoden och innehållet i utbildningen MentorRing.
Vid årsskiftet hade sidan på Facebook 2 300
följare.
Nitton nyhetsbrev har skickats ut.
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I samband med Regeringens proposition
”Ett enhetligt patentskydd i EU” (prop
2013/14:89) framförde vi, tillsammans med
flera organisationer att reformen kan befaras
få negativa kostnadsmässiga konsekvenser
för små företag och uppfinnare.
I det fortsatta arbetet framkom att kostnaderna för enskild uppfinnare och småföretag skulle i bevakningen av patent drabbas
av en mycket hög kostnadsprogressivitet
främst under åren 10–20. Svenska Uppfinnareföreningen yrkade tillsammans med
bland annat Sveriges Ingenjörer i skrivelse
till Statsministern på att Regeringen skulle
verka för att beslutet om nivån på årsavgifter skulle skjutas upp så att ett nytt förslag
kunde utarbetas. Regeringen har svarat
och förklarat sina ståndpunkter och visat
på svårigheten att påverka den pågående
EU-processen mer än vad regeringen gjort
och lyckats med.
För Föreningen medförde dock skrivelsen att goda kontakter etablerades med det
ansvariga kanslirådet och Föreningen är nu
med i den fortsatta beredningen av dessa
frågor.
Skrivelsen till Statsministern översattes till
engelska och sändes ut till berörda personer
som medverkade i beslutet kring de olika
avgifterna inom UPC systemet. Föreningen
bidrog även med underlag inför en uppvaktning som Mats Webjörn var inbjuden till
Bryssel beträffande årsavgifterna.

Utredningen om Patent och marknadsdomstol DS 2014:2
Föreningen tillstyrkte utredningens förslag
till förändring av domstolssystemet. Vi bedömde att förslaget ger en mer samlad kompetens för att avgöra IPR-relaterade tvister.

Remisser som rör immaterialrättsfrågor
Ny patentlag – Patentlagsutredningen SOU
2015:41.
Inför slutbetänkandet av patentlagsutredningen försökte föreningen påverka utredningen rörande dels synen på straff vid patentintrång dels definition av uppfinnarens
rättsställning.
I remissvaret har Svenska Uppfinnareföreningen dels betonat att patentlagens
definition av rättigheter som är knutna till
en uppfinning ska kompletteras med en rätt
för uppfinnaren till ekonomisk ersättning. Vi
har dock bedömt att frågan är så komplex att
en särskild utredning bör få i uppdrag att se
över den. Dessutom framförde åter Föreningen att patentintrång ska jämföras med
övrig ekonomisk brottslighet.
18

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar - SOU 2015:16.
Svenska Uppfinnareföreningen delar i stor
utsträckning utredningens utgångspunkter
och synsätt beträffande hur immateriella
tillgångar och betydelsen och värderingen
av dessa i ett nationellt innovativt system
måste beaktas.
Föreningen bedömde dels att det behövs
ett nationellt svenskt patentverk med god
kompetens för att kunna ge relevant service
till SME och enskilda uppfinnare dels att det
behövs en anpassning av patentsystemet så
att SME och enskilda uppfinnare kan nyttja
patent på ett rimligt sätt.
• Föreningen framförde vidare bland annat
att PRV ska fokusera på sin kärnverksamhet
och inte ges i uppdrag att ta en rådgivande
roll eller utveckla en bredare affärsmässig
kompetens
• att det är viktigt för Sverige att PRV kan
behålla sin PCT status
• att förslaget om att inrätta ett forum för
erfarenhetsutbyte och dialog med hänsyn
till den internationella utvecklingen inom
immaterialrätten är bra och att rådet bör ha
en bred representation från olika intressenter kring dessa frågor, inte minst från SME
och uppfinnare
• att Vinnovas uppdrag att finansiellt stödja
hanteringen av immateriella tillgångar bör
fortsätta
• att det finns ett stort behov av att kunna
stödja den enskilde uppfinnarens och de
små företagens möjligheter att skydda och
försvara sina immateriella tillgångar och att
det exvis kan ske genom en försäkringslösning.
• att PRVs verksamhet inom information
– och kunskapsspridning förstärks och att
Svenska Uppfinnareföreningen ser sig som
en av de partners där samarbete med PRV
ytterligare bör kunna utvecklas kring utbildnings- och informationsspridning
• att den offentligrättsliga delen av PRVs
verksamhet bör förändras och framöver
finansieras med anslag.
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I ett möte med PRVs ledning under sommaren 2015 diskuterades bland annat en
ökad samverkan mellan PRV och Stiftelsen
Skapa vilket har lett till att PRV numera deltar i Skapaverksamheten kring nyhets – och
patentgranskningar inför beslut om vinnare
i länen och av de nationella priserna. PRV
visade även intresse av att kunna medverka
och stå bakom priset Årets uppfinnarkvinna vilket kommer att följas upp inför
kommande prisutlysningar.
Det finns även ett intresse från PRV att
utreda försäkringsfrågan ev inom ramen för
det gemensamma uppdraget som Vinnova
och PRV har. PRV ser en möjlighet kring en
samsyn och en gemensam plattform för fortsatta diskussioner kring filosofier om olika
former av skyddstänkande att söka patent
med alternativ i form av utökade sekretessavtal med mera.

entreprenörer och småföretagare? Studien
är en bra utgångspunkt för fortsatta utredningar eller förslag inom de områden som
Svenska Uppfinnareföreningen bevakar.
En fördjupning görs av materialet genom
Svenska Uppfinnareföreningens medverkan
i en Ratioenkät till de företag som var part i
patenttvister som påbörjades mellan 20002008. Enkäten handlar om dessa företags
erfarenheter av patenttvister i svensk domstol. Syftet är att undersöka hur väl svensk
patenträtt skyddar entreprenörer.
Sammanfattningsvis driver Svenska Uppfinnareföreningen frågor inom immaterialrätten såsom:
• Att rådgivningen ska fokusera på det tidigaste stadiet i innovationsprocessen, idéstadiet vilket ökar uppfinnarens möjligheter att
kommersialisera sin idé.
• Erbjud opartisk rådgivning för en patentstrategi inom ramen för en aktuell affärsstrategi.
• Utred en form av försäkringslösning,
eventuellt med en statlig garanti, tillämpad
vid patenttvister.
• Patentintrång ska falla under allmänt åtal
utan krav på särskilda skäl och behandlas
som ett brottmål.
• Implementeringen av det nya EU systemet
avseende den gemensamma europapatentet
och dess rättsordning.
• Uppföljning av kontakter med PRV.

Svenska Uppfinnareföreningen deltar i
RATIOs forskningsprogram Financing of
Innovations - tillväxtfinansiering
Programmets syfte är att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala
utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika
utvecklingsfaser – från nystartade företag till
stora börsföretag.
(Styrgrupp: Vinnova, Almi, Företagarna, Riskkapitalföreningen, Svenska Uppfinnareföreningen (Peter Jörgensen), Sparbankernas riksförbund,
SISP, Svenskt Näringsliv, Tillväxtanalys)
Inom ramen för programmet har Ratio har
presenterat studien Swedish Patent Litigation in Comparison to European By Professor Per-Olof Bjuggren, Professor Bengt
Domeij and research assistant Anna Horn.
Studie över ”Svenska patenttvister i europeisk jämförelse” visar på stora skillnader
i förhållningssättet mellan de europeiska
ländernas beträffande antalet patentmål,
processernas tidsutdräkt, rättegångskostnader, sannolikheten för olika utfall, utdömda
skadestånd, processande parters industritillhörighet med mera. Frågan är: Hur passar
den svenska patentprocessen uppfinnare,

”

Kjell Jegefors, vd på Svenska Uppfinnareföreningen, var mycket kritisk mot dagens system:
det är odrägligt för småföretag att agera i
patenttvister. Det är väldigt få små företag och
enskilda uppfinnare som vågar gå till domstol.
Han propagerade för att man borde hoppa
över expertutlåtandena i domstol

”

(PATENTEYE nr 6 2015
Forskningsprojekt om svenska patenttvister)
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”

En representant för Svenska Uppfinnareföreningen konstaterade att det är för dyrt
för uppfinnare och småföretagare att agera i
patenttvister, och frågade kort och koncist när
får vi tyska handläggningstider

Underlag till regeringens forskningspolitik
U2015/1662/UH
Svenska Uppfinnareföreningen har i sitt underlag
till regeringens kommande forskningsproposition
betonat föreningens grundsyn som framhållits
i olika sammanhang och i remissvar. Det gäller
bland annat att även individer, miljöer och företag
utanför högskolesfären måste stimuleras och att
rådgivningen ska fokusera på det tidigaste stadiet
i innovationsprocessen, -idéstadiet. Att villkoren
för finansiering och rådgivning av nya affärsidéer
ska motsvara de som gäller inom universitetssfären. Öka de privata investeringarna genom bättre
regelverk. Revidera beskattningen av personaloptioner och utveckla investeraravdraget. Förbättra
den affärsstrategiska rådgivningen avseende
immaterialrätt. För att öka tryggheten för uppfinnare och mindre företag bör någon form av försäkringslösning utredas. Patentintrång är en form
av ekonomisk brottslighet som bör falla under
allmänt åtal utan krav på särskilda skäl. Effektivisera innovationsupphandling och andra former
där uppfinnare kan delta i lösandet av presenterade problem.

”

(PATENTEYE NR 1 2016 Går det att korta handläggningstiderna i domstol)

Remissvar inom andra områden
En fondstruktur för innovation och tillväxt
(SOU 2015:64)
Behovet av finansiering i tidiga skeden är
enligt Svenska Uppfinnareföreningen stort.
Behovet är stort både vad avser kompetenstillskott och kapital. Privatinvesterarnas
stora betydelse särskilt i tidiga skeden har
inte belysts med tillräcklig uppmärksamhet
i betänkandet. Mot denna bakgrund anser
vi att den så kallade mikrofonden dels ska
få en större kapitalbas dels ska operera med
asymmetrisk riskfördelning i synnerhet, som
riskerna här är störst.
Föreningen avstyrker utredningens förslag att Innovationskontoren vid lärosätena
och inkubatorerna blir dominerande noder
för att förvalta de fonder som Fondinvest
investerar i.
Svenska Uppfinnareföreningen tillstyrker
utredningens förslag om att skapa en Demonstrationsanläggningsfond.
Sverige har under de senaste 10-15 åren
starkt prioriterat innovationsstöd för akademiskt entreprenörskap. Enligt Svenska Uppfinnareföreningens uppfattning måste denna
prioritering kompletteras med motsvarande
stöd till andra aktörer utanför universitetssektorn.
Det finns enligt Uppfinnareföreningen ett
stort behov av översyn av hela stödsystemet.
I en sådan översyn bör följande beaktas:
• Prioritera grupper utanför den akademiska sfären
• Skapa stegvisa stöd s.k. milestones
• Förstärkt rådgivning från erfarna uppfinnare/entreprenörer
• Förbättra och utöka rådgivning inom
immaterialrättsområdet
Uppfinnareföreningen tillstyrker förslaget
om översyn av beskattning av personaloptioner.

Föreningens remissvar finns på hemsidan:
www.uppfinnare.se

De svenska uppfinnardagarna
De svenska Uppfinnardagarna gick av stapeln de
5-6 november under mässan Eget Företag i Stockholm. På sedvanligt sätt presenterades och delades
Skapas länsvisa utvecklingsstipendier och pris till
framtidens innovatörer ut. Samtliga länsvinnare
marknadsförde sig också genom pitchning inför
en erfaren panel.
På kvällen hölls Innovationsgalan under ledning av Lisa Renander, kvällens conferencier och
med värdskap av Skapas nya ordförande Minoo
Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län. Årets
prisutdelare Håkan Lans.
Årets ordförandekonferens hölls den 6 november med drygt ett tjugotal föreningar representerade.
• Thorild Ljunggren presenterade Soundingboard
2.0 – en mötesplats för det skånska innovationssystemet
• Örjan Strandberg redovisade erfarenheterna
från IFIAs World Congress and International Innovation Conference som genomförts i Stockholm i
augusti.
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• Kjell Jegefors gav en resumé över Föreningens
remissvar under 2015
• Huvudpunkten rörde gruppvis diskussioner kring
förslag till Svenska Uppfinnareföreningens framtida
inriktning med inledning av Olof Hansson och
Sami Bask.

Anslag och finansiering
Svenska Uppfinnareföreningen
Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligen
genom medlemsavgifter enligt följande (2014 års avgifter
inom parantes):
Medlemsföreningsavgift
Tilläggsavgift
Individuell medlem
Personligt medlemskap
(Direktansluten)
Företagsmedlemskap

500 kr (500 kr)
40 kr

(40 kr)

450 kr (450 kr)
450 kr (450 kr)

Statistik för de olika Medlemsskapstyperna framgår på
annan sida i denna verksamhetsberättelse.
Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Servicebolagets verksamhet finansieras huvudsakligen
genom anslag från Vinnova och Almi Företagspartner.
Huvudsakliga projekt har varit Innovation för Regional
Tillväxt (IRT) samt Förbättra och utveckla innovationsklimatet i Sverige.
För år 2015 har följande anslag erhållits:
Anslagsgivare

Belopp

Vinnova
1 500 000 kr
Vinnova
1 500 000 kr
		
Almi Företagspartner
400 000 kr
		

Projekt
IRT
Utveckling av
innovationsklimatet
Utveckling av
innovationsklimatet

Förutom ovan nämnda projekt har Bolaget fortsatt sin tidigare satsning bland annat på InnovationOnLine och Årets
uppfinnarkvinna.
I övrigt finansieras Bolagets verksamhet av Årsavgiftsbevakning av patent samt uppdragsintäkter såsom administration
av SKAPAS verksamhet.
Årsredovisningarna för Svenska Uppfinnareföreningen och
SUF Service AB finns tillgängliga längre fram i denna skrift.
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Årsredovisning 2015
Svenska Uppfinnareföreningen org nr: 802003-6490

22

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

23

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

24

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

25

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

26

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

27

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

28

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

29

Svenska Uppfinnareföreningen – Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015
Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498
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Uppfinningar för Sverige
Det är uppfinningar och principiellt nya idéer som innovationer bygger på och därför är de betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla konkurrenskraften och välståndet i framtiden behövs innovationer som leder till nya och växande företag – som tar vid där de gamla avvecklas
eller flyttar sin verksamhet utomlands.
Svenska Uppfinnareföreningen verkar för ett gynnsamt innovationsklimat i Sverige där
fler idéer kommer fram och stöttar uppfinnare så att de bästa idéerna kan utvecklas till
innovationer i nya och växande företag.

Svenska Uppfinnareföreningen finns genom
sina 31 medlemsföreningar över hela Sverige:
AFI
Blekinge Uppfinnareverkstad
Dala Bergslags Uppfinnare
Finnvedens Uppfinnarförening
Göteborgs Uppfinnareförening GUF
Idé-Akuten Boden
Ide´Forum Halland
Idé-Forum Skellefteå
Idéforum Ångermanland
Idélaget, Sundsvalls Uppfinnarförening
Jämtlands Uppfinnarakademi
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge
Lidköpings Idé- & Uppfinnareförening, LIDÉ
LIST i Västra Mälardalen ideell förening
Mitt Idé i Ånge
Malmö Uppfinnarförening
Möckeln Innovation
Oppinova Innovatörs- och Uppfinnareförening
Roslagsinnovation (ROIN )
STIK Stockholms Innovatörskrets
SUF - Örebrogruppen
SUF Helsingborg
SUF i Östergötland
Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening (STUIF)
Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)
Uppfinnarföreningen i Umeå
Uppfinnarna i 7-härad
Uppfinnarna Kalmarsund
Uppsala Idé & Uppfinnarförening
Västra Värmlands Uppfinnarförening VVU
Älmhults Idéförening
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Västerås
Svängsta
Ludvika
Värnamo
Göteborg
Boden
Varberg
Skellefteå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Östersund
Karlshamn
Lidköping
Kungsör
Ånge
Malmö
Karlskoga
Katrineholm
Norrtälje
Stockholm
Örebro
Helsingborg
Linköping
Timrå
Stockholm
Umeå
Borås
Kalmar
Uppsala
Arvika
Älmhult

