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Uppfinnarna glöms bort i 
innovationssatsningar
– Det pratas mycket om innovationer nu, men det 
pratas tyvärr i fel korridorer. 
 
Det säger Örjan Strandberg, ordförande i 
Stockholms innovatörskrets (Stik) som nyligen 
flyttat till nya lokaler i Nacka strand.  
 
De 800 kvadratmeterna har sedan årsskiftet fyllts med 
fyra nya, inhyrda företag i månaden. Föreningen månar 
om att finnas nära levande företag och underlätta 
kontakterna mellan uppfinnare och entreprenörer. Det 
sker nu bland annat genom samarbete med 
Nyföretagarcentrum. 
 
– De flesta uppfinnare vill bara uppfinna och lösa problem, men genom samarbetet kopplar vi 
ihop dem med nya företag. Det kommer att gynna de närmaste kommunerna och på sikt hela 
regionen, säger Örjan Strandberg nöjt. 
 
Stik är med sina 400 medlemmar störst i Svenska uppfinnareföreningen, och varje vecka får 
man två, tre nya ansökningar om medlemskap. Månadsvis har man utbildningar om allt som en 
innovatör behöver veta, och löpande ger föreningens sex rådgivare råd och hjälp till 
medlemmarna.  
 
Men föreningen är ideell och har inga anställda. Finansieringen sker genom att man hyr ut sina 
lokaler som alltså är ett hotell för kreativa företag. 
 

"Vi finns inte med på näringsdepartementets radar" 
Stiks utlandskontakter är intensiva, och härom veckan hade man besök av ordföranden i den 
internationella federationen för 88 länders uppfinnarföreningar. Då diskuterades det nya 
Technology transfer center som ska ligga i Stockholm. Det är en databas där uppfinnare i alla 
länder ska kunna få information om varandra, om marknader, affärsmöjligheter och annat. 
 
Örjan Strandbergs dagar går till stor del ut på att delta i olika lobbyevenemang. Det brukar bli 
cirka hundra sådana per år. För här har han och föreningen en stor uppgift, menar han. 
 
– Vi vet mycket om processen från uppfinning till innovation och vidare till företag som 
överlever. Men trots det så finns vi inte ens på näringsdepartementets radar, säger han. 
 
Han är starkt kritisk till att regeringens innovationssatsning inte tar till vara på föreningens 
kunnande, att det bara talas om forskarnas men inte uppfinnarnas betydelse och till att man 
enbart riktar in sig på storföretagen trots att de flesta innovationer sker i småföretag.  
 
– Man missar ju vad som sker i 230 000 mikroföretag och alltså 96 procent av näringslivet, 
säger han. 
 
Örjan Strandberg är upprörd över att universiteten får hela 16 miljarder kronor medan 
innovatörerna och uppfinnarna utanför akademin får dela på 160 miljoner via Almi. 
 
– Det svenska innovationsklimatet är på väg över ett stup, säger han till och med.  
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Oecd-statistiken som placerar Sverige nära toppen när det gäller forskning och utveckling menar 
han felaktigt mäter vad som satsas, inte vad som kommer ut. I det senare hamnar Sverige i en 
mätning på en svag 55:e plats.  
 
Stik samarbetar just nu med KTH om att bygga solceller i Hammarby sjöstad som är en del av 
satsningen på Smart cities. Men Örjan Strandberg vill ha en mer etablerad kontakt med 
Innovationskraft Sthlm för att kunna bidra med föreningens breda kunnande eftersom ”allt inte 
bör vara Life science och sjukvård”. 
 
– Jag har positiva samtal med kansliet på Länsstyrelsen, säger han.  
 
 

/Björn Jerkert  
 

Länsstyrelsen Stockholm  Box 22067  104 22 Stockholm  Besök: Hantverkargatan 29  Telefon 010-223 10 00 

www.lansstyrelsen.se/stockholm 

  

Page 2 of 2Uppfinnarna vill bli mer involverade - mars 2015

2015-09-28http://www.anpdm.com/article/41405C4A764345594A794347504271/14562798/186...


