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1. Allmänt 
 
Svenska Uppfinnareföreningen, är världens äldsta uppfinnarförening, bildad år 1886. Föreningen 
hade vid årsskiftet 18 medlemsföreningar 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, i 
synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och 
välståndsutvecklingen. 
 
 
Svenska Uppfinnareföreningen skall, enligt stadgarna både direkt och genom medlemsföreningar 
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 

Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell förening som, tillsammans med de lokala föreningarna, 

arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden. 

 
Styrelsen har under perioden från årsmötet 2020-09-12 till genomfört sex st protokollförda 
styrelsemöten och ett ytterligare är planerat. Förutom dessa genomfördes en ordförandekonferens 
2020-12-06. 
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2. Organisation 
 
Föreningens styrelse valdes vid årsmötet 2019 och konstituerade sig enligt följande:  
Jan-Erik Nowacki, ordf. 
Leif Wrenkler 
Håkan Edqvist, kassör 
Göran Lindh, vice kassör 
Ann Dohse 
Gustaf Bauer 
André Sevä Nordvold 
Ingvar Svanborg 
Joakim Fichtel 
 
Suppleanger: 
Bosse Ericsson 
Anders Hilmersson 
Gert Schött 
Harmonie Gashi 
Maria Johansson 
Linus Svensson 
 
Styrelserådgivare: 
Kjell Svedman 
Sten Wigert 
 
Revisorer: 
Christian Wilcke 
Ulf Gallbo 
 
Valnämnd: 
Elisabeth Haider ordf. 
Jenny Rocha 
Kjell Svedman 
Roland Lindqvist 
Carlos Rodriguez 
 
Etiknämnd: 
Carl-Eric Engström 
Anne Närhi 
Sten Wigert 
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3. Lokala föreningar  
 
De lokala föreningarna var 2021-04-10: 
 
Stockholms Innovatörskrets (from 21-01-01) 
Älmhults Idéförening 
Idéforum Örnsköldsvik 
Uppsala Idé och uppfinnare 
Idéforum Skellefteås 
Idé Akuten Boden 
Uppfinnarföreningen Idélaget, Sundsvall 
Kreativt & Tekniskt Forum, Blekinge 
Oppinova innovatörsförening , Sörmland 
Västra Värmlands Uppfinnareförening - VVU 
Jämtlands uppfinnarakademi 
Roslagsinnovation 
Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Uppfinnarföreningen i Östergötland 
Finnvedens Uppfinnarförening 
Uppfinnareföreningen i Helsingborg 
Svenska Uppfinnareföreningen Syd 
Blekinge Uppfinnareverkstad 
 
Vi kan inte se om alla dessa för närvarande betalat sin medlemsavgift – och antalet aktiva 
föreningar kan därför vara färre (~2 färre). 
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4. Deltagande i några olika organisationer 
 

4.1. Uppfinnarkollegiet 

Uppfinnarkollegiet är en ideell förening som tillkom på initiativ av Curt Nicolin, Gad 
Rausing och Håkan Lans. Föreningen har som ändamål att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling. Särskild uppmärksamhet ska ägnas kunskapen om 
uppfinnandets betydelse för samhället, villkoren för nyskapandet och kvaliteten och 
nivån på uppfinnandet. Mest har patent- och IP-frågor (Intellectual Properties) 
diskuterats under året. Kollegiets ledamöter arbetar ideellt. Vår tidigare ordförande 
Anneli Schöldström är också engagerad i Uppfinnarkollegiet. Carl-Johan Westholm, 
ordförande i Uppfinnarkollegiet har annonserat att han vill avgå. 
Jan-Erik Nowacki har varit SUF:s representant där 

4.2. Stiftelsen Skapa 

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare 

att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 

1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och 

Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, 

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.  

Jan-Erik Nowacki har varit SUF:s representant där. Vi söker för närvarande fler 

finansiärer efter som en del av finansiärerna vill minska sitt bidrag. 

4.3. Tekniska muséet 

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras 
stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, 
Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Tekniska museet har fått statliga anslag 
sedan 1965.  
SUF:s representant har varit Gustaf Bauer. 

4.4. Företagarna 

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. 
Man erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett 
bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. 
Leif Wrenkler, med tidigare engagemang inom Företagarna, har varit vår 
representant där. 

4.5. DHR Bidragsstiftelse Uppfinnartävling 

Sedan 2012 har SUF samarbetat med DHR Bidragsstiftelsen genom att arrangera och 
genomföra en tävling för hjälpmedel för personer med rörelsehinder. Fokus för 
tävlingen är att skapa nya produkter/lösningar för att göra livet lättare för människor 
med nedsatt rörelseförmåga. Det behöver inte alls vara en uppfinning med högt 
teknikinnehåll utan små knep som underlättar vardagen är väl så viktigt. Tävlingen 
pågår varje år från vår till höst med prisutdelning i början av december.  
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Det är uppfinnareföreningen som sköter allt det praktiska kring tävlingen, medan 
Bidragsstiftelsen står för finansieringen. Prissumman är totalt 150 000kr och fördelas 
av en jury med stor erfarenhet. Juryn bedömer inkomna förslag och bestämmer vilka 
pristagarna blir. Medlemmarna i juryn har under 2020 varit Elisabeth Haider (ordf.), 
Yvonne Björkman från DHR samt Ingvar Svanborg och Roland Lindqvist från SUF. 
 
Under 2020 har vi påbörjat en uppdatering av samarbetet med Bidragsstiftelsen och 
detta kommer att bli klart under 2021. Detta kommer även att innebära att vi 
kommer att be om förslag från de rörelsehindrade och deras anhöriga att skicka in 
tips/idéer på situationer som kan behöva en lösning. Lite roligt kan man tycka men 
denna idé diskuterades redan 2013 men blev inte genomförd vilket vi räknar med att 
göra under året. Inbjudan till tävlingen kommer att publiceras under april/maj 
månad. Leif Wrenkler har varit projektledare under 2019/2020. 

4.6. Övrigt deltagande eller engagemang 

Vi är medlemmar i Ratio sedan årsskiftet 2019/2020. Ratio är ett fristående 
forskningsinstitut som forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas och 
förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Det 
är frågor och områden som är av stor betydelse för att åstadkomma flera jobb, 
växande företag och ökat välstånd i en globaliserad och snabbt föränderlig värld.  
Leif Wrenkler representerar SUF hos Ratio. 

 
Nyföretagarcentrum heter en organisation som kan ta hand om våra medlemmar då 
uppfinningen kommit en bit på väg. Jan-Erik Nowacki och Leif Wrenkler har sonderat 
möjligheter till åtminstone ett informellt samarbete.  
 
Svenskt Näringsliv har haft möten om IP-rättigheter under året. Christina Wainikka 
heter eldsjälen för IP-frågor inom Svenskt Näringsliv. Både Peter Jörgensen och Kjell 
Jegefors, med tidigare SUF-förflutet, är också engagerade deltagare i dessa möten. 
 
iDEFENDO är ett företag som skyddar upphovsrätten genom ”Digitala vittnen”. Man 
skyddar då upphovsrätten i material eller email-överföringar med blockchainteknik 
(som Bitcoin). SUF har mer om detta på hemsidan och har träffat företrädare för 
iDEFENDO vid upprepade tillfällen. Sannolikt kommer vi också att få tillgång till 
IPSCREENER som är ett program som kan göra inte bara en patenterbarhetsunder-
sökning utan också sammanfatta vilka företag och personer som är verksamma på 
området. Ett billigare alternativ till en patentbyrå kanske? 
 
 
 
 
 
 

http://www.uppfinnare.se/


 
8 

                                                                                                                             

____________________________________________________________________________________________________________ 
SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN www.uppfinnare.se  orgnr: 802003-6490 
Södra Kungsvägen 269, 181 63 Lidingö, +46 (0)707 43 62 21 
Kontonummer: 6140 - 219 674 981 
BIC/IBAN: HANDSESS / SE38 6000 0000 0002 1967 4981 

5. Ungdomar och kvinnor 
Samhället har under lång tid försummat att utnyttja den uppfinnarkraft som finns slumrande i 
rubricerade grupper. För ungdomarnas del bör optimism och tro på att man kan uppfinna något 
själv, inplanteras för tidigt i livet. Självförtroende är uppfinnandets moder.  
 

5.1. Ungdomar 

 

5.1.1. Snilleblixtarna 

Enligt våra stadgar skall SUF enl. §2 verka för att utveckla ungdomars engagemang 
inom uppfinnande och teknisk utveckling. 
 
Vi har under 2020 bildat olika grupper bland annat en Barn& Ungdomsgrupp. 
Gruppen har endast haft ett möte i samband med höstens ordförandekonferens och 
behöver en bättre ledning. 
 
Under 2020 har Leif Wrenkler varit tillfällig ordförande i Snilleblixtarnas Vänner samt 
Anita Åkesson kassör i samma förening. Då Skolverket kraftigt minskat bidraget till 
föreningen har vi därför sökt andra lösningar och arbetar nu med att få föreningen 
Framtidsfrön att ta över verksamheten. Detta ser ut att lyckas. Framtidsfrön har 8 
anställda med god ekonomi och finns främst i mellersta delen av Sverige. De arbetar 
med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i hela grundskolan samt 
att stötta skolan med att bejaka och utveckla barns inneboende drivkraft, nyfikenhet 
och kreativitet. Verksamhetsledaren har tidigare varit verksam inom Finnupp vilket är 
ett stort plus. Vi ser fram mot ett förhoppningsvis gott samarbete med Framtidsfrön. 
 

5.1.2. Finnupp 

 
Finn upp strävar efter att lustfyllt och pedagogiskt stimulera hög- och 
mellanstadieelever att skapa framtidens innovationer. För att Sverige ska kunna 
behålla en global konkurrenskraft rustar vi ungdomar för arbetslivet och motiverar 
dem att lära sig för livet. Inte bara nya kunskaper utan också hur de löser problem 
och tänker kreativt. Finn upp vill stärka Sverige som innovationsnation och förbereda 
tonåringar för morgondagens arbetsliv. Detta gör Finnupp genom att årligen ta med 
tusentals ungdomar på en uppfinnarresa. Under resans gång stärks deras 
självförtroende när de ser sina egna idéer bli verklighet. De kan. 

 
Finnupp grundades 1978 av bl. a Svenska Uppfinnareföreningen och 
förefaller för närvarande fortfarande ha ”luft under vingarna”. 
Organisationen som driver Finnupp kallas ”Unga Innovatörer numera. 

5.1.3. Blixtlåset  

“Om Sverige som industrination skall klara sig bra på 2000-talet, 
behöver vi få fram en ny sorts vildhjärnor, ingenjörer och industri-

http://www.uppfinnare.se/


 
9 

                                                                                                                             

____________________________________________________________________________________________________________ 
SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN www.uppfinnare.se  orgnr: 802003-6490 
Södra Kungsvägen 269, 181 63 Lidingö, +46 (0)707 43 62 21 
Kontonummer: 6140 - 219 674 981 
BIC/IBAN: HANDSESS / SE38 6000 0000 0002 1967 4981 

tekniker, med förmåga att kombinera sina olika, djärva idéer om 
mekanik, datorer, miljö och internationell export till nya, humanitära 
lösningar.” Tänkte Curt Nicolin.  

5.1.4. Andra liknande organisationer för barn och unga 

Här nämns några andra organisationer som inte kontaktats än, men som 
verkar ha liknande målsättning. Den rika förekomsten av sådana 
enskilda initiativ kan vara en indikation på ett stort behov. 
 
KomTek skriver på sin hemsida: ”Man kan spela både boll och fiol, 
dansa, rida och mycket mera på sin fritid, men om man gillar att 
uppfinna, klura och skapa så fanns ingen plattform, ingen plats. Med 
detta som bakgrund skapades Komtek.” Föreningen startade 2002 i 
Örebro, och har sedan 2013 Tekniska Muséet som strategisk partner. 
Komtek har sit säte i Katrineholm och dess ordförande Martin Olsson 
ingår också i Snilleblixtarnas styrelse. Kontakt hat tagits med Komtek på 
ett lokalt plan, men inga besök har gjorts p.g.a. Covid. 

5.1.5. Dexter Olsson 

Författaren Michael Wiander har skrivit flera ungdomsböcker om Dexter 
som är lite av en uppfinnare. Ann Dohse har gjort en intervju med 
Michael som finns på hemsidan. Ann har även intervjuat vår yngste 
medlem som är 10 år.  
 
Barn förtjänar att uppleva uppfinnandets glädje inte bara i skolan utan 
också utanför – det gör man med Dexter. 

5.2. Kvinnor 

Kvinnorna är en klart underrepresenterad grupp i uppfinnarvärlden. Marie Curie är 
nog den enda som fått två nobelpris och nobelpristagaren Emanuelle Charpantier 
utvecklade gensaxen Crispr Cas 9 i Umeå. Typiskt har inga patent därifrån hamnat i 
Sverige. De är bevis på att kvinnor kan lika bra som män och att det är något annat i 
samhället som håller kvinnorna tillbaka.  
 
Svenska Uppfinnareföreningen har på olika sätt velat stödja detta. Elisabeth Haider 
har åtagit sig att återuppta en ny uppfinnartävling för kvinnor.  

6. Politisk påverkan 
 
Sammanfattningsvis har det varit mycket svårt att påverka opinionen. 

6.1. Artiklar och utspel 

Det har varit mycket motigt att få ut uppfinnarnas talan i massmedia. Dagspressen 
returnerar omgående allt som har med uppfinnare eller uppfinnande att göra. 
Måhända är skrivförmågan hos ordföranden begränsad. En artikel av stor vikt 
kommer emellertid från akademin. Universitets- och högskoleanställda vill vara 

http://www.uppfinnare.se/
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forskare – inte uppfinnare https://www.nyteknik.se/opinion/lat-forskare-fa-agna-sig-
at-att-forska-och-entreprenorer-starta-foretag-7011644 . Många kommentarer inkom 
som stödde artikelförfattarna. Bland annat en av ordföranden. 
 
Ordföranden fick och medverka i ett kort inslag om uppfinnare i Nordegren och 
Epstein i P1 https://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/srse/7684177.mp3 efter 25 min och 
20 sekunder.  
 
Det förefaller som att massmedia ogillar ordet uppfinnare men älskar ordet 
innovatör. En innovatör är en uppfinnare som lyckats ta sin uppfinning till 
marknaden…. Att innovationen en gång varit en liten idé – en uppfinning är tydligen 
inte uppenbar.  

6.2. Politiker 

6.3. Forskare 

6.4. Vinnova, Almi, Energimyndigheten m.fl. 

Dessa myndigheter fjärmar sig alltmer genom sitt handlande från uppfinnande och 
fristående uppfinnare. De knyter istället kontakt med universitet och storföretag. De 
synes mena att fristående uppfinnares tid är förbi och att framtiden ligger i ”kluster”. 
Lena Nyström på GUF och ordföranden har skickat flera brev till Vinnova som 
medgivit ”.. uppfinnarna ramlar mellan stolarna”. Vi får emellertid inga svar längre på 

brev och förslag därifrån. 
 

7. Rådgivning kontakter  

7.1. Startup-frågor 

Ett femtiotal uppfinnare har frågat om hur man startar när man har en viss idé. 
Frågorna har oftast kommit till ordföranden som försökt agera ”växel” här och skickat 
dem åt rätt ”håll”.  
 

7.2. Tvister 

Macus Holgersson på Chalmers har startat en utredning om hur det står till med IP-
skyddet för små uppfinnare. Han vill gärna höra av sådana som anser att de blivit 
berövade sina design- eller patenträttigheter. 

7.3. Kontakter med föreningar 

Ordföranden har hållit några Rotaryföredrag och även för SUF Syd.  
 
På ett styrelsemöte hade vi kontakt med Kristofer Skyttner från Makerspacerörelsen. 
Han visade på sina utmärkta resurser i Linköping. När Covid är över skall vi ta närmare 
kontakt med denna rörelse eftersom de delvis är uppfinnare och delvis skulle kunna 
förse våra medlemmar med verktyg. 

http://www.uppfinnare.se/
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8. Modernisering av medlemsregister, hemsida och stadgar 
Sedan sommaren 2019 har en modernisering av hemsidan och medlemsregistret diskuterats. Det 
är viktigt att följa med i tiden. 

8.1. Medlemsregister 

Det har blivit ganska tungadministrerat och kraven på legitimation för dem som ska 
åtnjuta medlemsförmåner har ökat. Funderingarna går mot ett elektroniskt smart 
medlemskort i mobiltelefon – som ett exempel. Legitimering skulle kunna göras med 
BankID. På så sätt skulle medlemmen tex. kunna köpa varor eller tjänster över 
Internet. Det kan innebära att ett riksregister över alla våra medlemmar behövs – 
alltså även enskilda medlemmar anslutna till lokalföreningar. Vi vet ännu inte hur 
dessa lokala föreningar ställer sig till det. Elisabeth Haider har arbetat med 
medlemsregistret. 

8.2. Hemsidan 

Gustaf Bauer arbetar med en modernisering av hemsidan – som är mycket 
komplicerad och omfattande. Vi har flera leverantörer av Internettjänster där som 
gör olika delar. Syftet är att utan att förlora i funktionalitet få fram en billigare och 
mer lättadministrerad hemsida. Gustaf kommer att visa en beta-prototyp på årsmötet 
2021. 
 
 

8.3. Stadgar 

Utvecklingen har möjliggjort att kunna förverkliga drömmen – en man/kvinna en röst. 
Det betyder att svårigheterna med fullmakter skulle kunna falla bort. Vi tänker oss då 
att årsmöten skall kunna gå helt över Internet - inklusive röstning om så krävs.  
 
Stadgarnas paragraf 6 om årsmöten behöver då ändras. Sådana stadgeändringar 
måste dock ske på två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet. Ett förslag 
till nya stadgar finns bifogat till årsmöteskallelsen 2021.  
 

9. Ekonomiska upplysningar av betydelse  
Här nedan redovisas sådant som kanske inte framkommer riktigt tydligt ur redovisningen. 
 

9.1. Arv från Ove Åkerström  

Vi har fått ett stort arv från Ove Åkerström – vilket betyder att vi inte längre lever 
med kniven på strupen. Arvet ligger på mellan 3 och 4 miljoner kronor. Att det inte 
kan specificeras exakt beror på att delar av arvet föreligger i aktier och andra delar i 
fastigheter. Fastigheterna är i uselt skick och måste sannolikt renoveras lite för 
försäljning. Därtill ingår en traktor med skopa där värdet är ännu mera oklart. 

http://www.uppfinnare.se/
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9.2. Siwerssonsfonden 

I redovisningen anges ”1944 SHB Siwerssonsfonden med cirka 62 kkr” dessa medel 
skall användas huvudsakligen för barn och unga enligt fondens statuter. 
 
 
 
 

 
                        Lidingö 21-05-08 
 
                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        

Jan-Erik Nowacki   Ann Dohse 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Ingvar Svanborg   Joakim Fichtel 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Leif Wrenkler   Håkan Edqvist 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Gustaf Bauer    André Sevä Nordvold 
 

                         …………………………………….                                   
Göran Lindh      
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