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127 år i uppfinnarnas intresse 

Idag är det 127 år sedan Svenska Uppfinnareföreningen 

grundades, det gör oss till världen äldsta 

uppfinnarförening. Grundaren var ingen mindre än den 

välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon 

August Andrée. Mycket har hänt under åren och 

utvecklingen har gått rasande fort. Grundarens intentioner 

är dock bestående och präglar verksamheten än idag – att 

företräda Sveriges uppfinnare och bidra till att fler idéer 

blir innovationer.  

 

Den 12 mars uppmärksammas med ett seminarium på Ingenjörshuset där forskarrapporten 

”Uppfinningars betydelse för Sverige” presenteras. Under kvällen ordnas möte i riksdagshuset 

mellan innovationsforskare, politiker, uppfinnare och Svenska Uppfinnareföreningens 

innovationsråd.  

 

– Sverige har historiskt vunnit mycket på att satsa på uppfinnare. Ser vi till många av dagens 

större och välkända företag är de baserade på svenska uppfinningar. Men sedan en längre tid 

tillbaka är det dock sämre ställt med stimulansinsatser som främjar individens möjligheter att 

förverkliga idéer. Ska vi stå oss i den allt mer ökade, globala konkurrensen lär vi behöva 

agera, säger Svenska Uppfinnareföreningens vd Kjell Jegefors.  

 

Rapporten, som Svenska Uppfinnareföreningen gett i uppdrag till Linköpings universitet att 

genomföra, visar att uppfinningar som befinner sig i tidiga skeden – och särskilt sådana 

som inte har sitt ursprung i akademin – inte tas till vara på optimalt sätt i vårt land nu 

för tiden. Rapporten föreslår en nationell, förstärkt resurs med regional förankring, 

med riktat stöd till uppfinnare.  

 

– Det gäller att vi etablera stödformer som både är långsiktiga och breda där många 

uppfinnare ges möjligheter att förverkliga idéer. Uppfinnare behöver tillgång till såddkapital 

och möta erfarna uppfinnare som kan vägleda, stödja, coacha och lotsa idéer till innovationer. 

Vårt arbete genomför vi tillsammans med samarbetspartners som tror på uppfinnaren som 

samhällskraft, avslutar Malin Mohr med som är projektledare på Svenska 

Uppfinnareföreningen.  

  

 

 

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 

av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var 

tanken att bilda ett forum för idéer blir till innovationer genom samverkan mellan 

uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och 

innovation. 

 

Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell, allmännyttig förening som samlar ett brett och 



unikt nätverk. Från Boden i norr till Malmö i söder finns drygt 30 lokala medlemsföreningar, 

det centrala kansliet är placerat i Stockholm.  

 

Innovation för Regional Tillväxt med nionde innovationskontoret - IRT 9i - är Svenska 

Uppfinnareföreningens program för att ge uppfinnaren möjlighet till kompetent rådgivning 

och ekonomiskt stöd för verifiering av sin idé fram till det affärsmässiga förverkligandet. 

Programmet har studerats och fördjupats av forskare vid Linköpings universitet genom 

rapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige”.  Under 2013 arbetar vi för att programmet 

ska utvärderas genom pilotverksamhet.  

 

 

 
 


