
Vad gör politikerna för  
de fristående uppfinnarna?

Oberoende rådgivning  
till uppfinnare  

med schyssta villkor

Avdrag för utvecklingskostnader…

Omorganisera
statligt riskkapital

Jag vill försäkra  
mina patent!

Varför söker inte 
kvinnor patent?

För att stimulera fristående uppfinnare och företagare att bidra till utvecklingen  
av det svenska näringslivet föreslår Svenska Uppfinnareföreningen sju punkter.

Färre projekt, mer  
hållbar utveckling

Optioner – javisst



Uppfinningar för Sverige
Det är uppfinningar och principiellt nya idéer som innovationer bygger på och därför är de betydelse- 
fulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla konkurrenskraften och välståndet i fram-
tiden 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. Utan ett gott immaterialrättsligt skydd för idéer och produkter fungerar inte  
”innovationsmarknaden”. Likaså gäller tillgången till kompetent och oberoende rådgivning liksom 
finansiering. Detta är hjärtefrågor för uppfinnarna och anledningen till Svenska Uppfinnare- 
föreningens stora engagemang.

Svenska Uppfinnareföreningen finns genom  
sina 29 medlemsföreningar över hela Sverige: 
AFI Västerås
Blekinge Uppfinnareverkstad Svängsta
Dala Bergslags Uppfinnare Ludvika
Finnvedens Uppfinnarförening Värnamo
Göteborgs Uppfinnareförening GUF Göteborg
Idé-Akuten i Boden Boden
Idé-Forum Skellefteå Skellefteå
Idéforum Ångermanland Örnsköldsvik
Idélaget, Sundsvalls Uppfinnarförening Sundsvall
Jämtlands Uppfinnarakademi Östersund
Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge Karlshamn
Lidköpings Idé- & Uppfinnareförening, LIDÉ Lidköping
LIST i Västra Mälardalen Kungsör
Malmö Uppfinnarförening Malmö
Möckeln Innovation Karlskoga
Oppinova Innovatörs- och Uppfinnareförening Flen
Roslagsinnovation, ROIN Norrtälje
STIK Stockholms Innovatörskrets Stockholm
SUF - Örebrogruppen Örebro
SUF Helsingborg Helsingborg
SUF i Östergötland Linköping
Sundsvall-Timrå Uppfinnare o Innovationsförening, STUIF Timrå
Täby-Danderyd Uppfinnarförening, TDU Stockholm
Uppfinnarföreningen i Umeå Umeå
Uppfinnarna i 7-härad Borås
Uppfinnarna Kalmarsund Kalmar
Uppsala Idé & Uppfinnarförening Uppsala
Västra Värmlands Uppfinnarförening, VVU Arvika
Älmhults Idéförening Älmhult



1  Innovation för Regional Tillväxt, IRT ett nät av innovations- 
kontor, som erbjuder fristående uppfinnare och  

entreprenörer oberoende rådgivning. Med samma tillgång till 
stöd och villkor för start, utveckling och etablering av företag  
som för individer inom lärosäten. 

2 Skattesystemet ska förändras så att anställda privatpersoner 
stimuleras att investera i sina nya utvecklingsprojekt, genom 

att utvecklingskostnader får dras av mot tjänsteinkomster.

3 En rättsskyddsförsäkring med statlig garanti som täcker  
immaterialrättstvister.

4Det statliga riskkapitalet bör omorganiseras för att blir 
mer effektivt det vill säga att fler idéer finansieras i tidiga ske-

den och att samarbetet med engagerade privatfinansiärer ökar.

5Optioner är ett effektivt sätt att stimulera tillväxten hos inno-
vativa företag. Beskattningsreglerna bör utvecklas.

6Det finns lika många idérika kvinnor som män. Ser man på  
statistiken över patentinnehavare eller över vilka som får  

finansiellt stöd skulle man kunna tro att det inte är så. Främjan-
de av kvinnors innovationer är fortsatt viktig.

7En stor del av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet  
finansieras genom program- och projektanslag med offentliga 

medel. Förutsättningarna för en effektiv och hållbar verksam-
het ökar om det finns en finansierad basorganisation att utgå 
ifrån.

Programförklaring 2014



Vi ses 
i Almedalen

Mats Olsson
Ordförande Svenska Uppfinnareföreningen, 
Entreprenör och uppfinnare med 40 års  
erfarenhet av eget utvecklingsarbete.  
Brinnande engagemang för att skapa schyssta 
och rättvisa villkor för Sveriges uppfinnare.  
Med övertygelse om att uppfinningar står för  
hållbar välfärd och förnyelse. 
073-981 50 67
mats.olsson@infrafone.se

Malin Mohr
Informationsansvarig Svenska  
Uppfinnareföreningen. 
Brinner för att öka antalet innovationer av  
ungdomar och kvinnor. Gillar immaterialrätten 
när den fungerar och diskuterar gärna hur vi tar 
oss dit. Villkoren för uppfinnandet står alltid högt 
på agendan.
073-635 93 50
malin.mohr@uppfinnare.se

Katarina Hamilton
Styrelseledamot Svenska Uppfinnareföreningen.
Styrelseledamot, formutvecklare i egna företag  
sedan 25 år, drivs av sin vision för en ökad lyhörd-
het för innovativa idéer och ett ökat mandat för 
kvalitetstänkande på alla nivåer .
076-870 31 00
katarina.hamilton@uppfinnare.se

Elisabeth Landgren
Styrelseledamot Svenska Uppfinnareföreningen
Är en entreprenör som uppfinner. 
Brinner för idéfrön och att de ska ut på marknaden 
i form av tjänst/produkt gärna i eget företag. 
Attitydsförbättrare i stor och smått!
073-141 43 87 
elisabeth.landgren@uppfinnare.se

Per-Anders Bengtsson
Redaktör för tidskriften  
Uppfinnaren & Konstruktören. 
Brinner för att beskriva den enskilde  
uppfinnarens situation och för att  
förbättra förutsättningarna generellt för  
innovatörerna och innovationsklimatet. 
035-10 41 51
pa@teknikfor.se

Helena Thorén
Frilansjournalist Axla Information AB
Vilka frågor vill politikerna driva för att  
bana väg för nästa generation av uppfinnare, 
innovatörer och entreprenörer?
070-621 55 11
helena.thoren@axlainformation.se

Peter Jörgensen
Tidigare Teknisk attaché i  
Kalifornien och Ordförande i Svenska  
Uppfinnareföreningen numera aktiv i ett 
nätverk för privatinvesterare 
070-601 20 50 
peter.jorgensen@innovationeurope.se

Ylva Ryngebo
Leg. röntgensjuksköterska, innovatör och  
entreprenör inom medicinteknik.
Många års erfarenhet med att ta fram fungerande 
produkter inom röntgensjukvården. Engagerad 
inom produktutveckling/innovation, situationen 
på golvet för vårdpersonal och småföretagare.
070-940 76 98
info@mid.nu   www.mid.nu

Svenska Uppfinnareföreningen⎹  Sandelsgatan 21⎹  115 34 Stockholm
tel. 08-545 164 70⎹  e-post suf@uppfinnare.se⎹  www.uppfinnare.se


