
Brännpunkt – debatt | K33zV6TKz3

www.uppfinnaren.com I5/2016I U&K

Användstatensnya innovationsmiljardbättre
Örjan StrandbergA ordförande StockU
holms InnovatörskretsA STlKA och Stefan
FölsterA Chef för Reforminstitutet uppmaU
nar regeringen att använda statens nya
innovationsmiljard på ett bättre sättP KliU
matet för svenska innovatörer och uppU
finnare tål inte att försämras mycket mer
menar deP

NYLIGEN MEDDELADE REGERINGEN att man
avsätter ytterligare "YC miljoner kronor för att
stödja nya innovationer och innovativa tillväxt(
företag1 Getta utöver de drygt ”' miljarder man
årligen redan investerar i EoUp till :: procent
allokerat till universitetp högskolor FR' mrdU
och forskningsfinansierande institut FR0 mrdU1
Regeringen satsar de nya pengarna på ungefär
liknande sätt som tidigarep enligt egen utsago
på ”strategiska innovationsområdenp stärkta in(
dustriforskningsinstitut och framstående test(
och demonstrationsmiljöerp satsningar för att
stimulera investeringar i affärsidéer med hög
kunskapshöjd och internationell marknadspot(
ential samt standardisering1

DENNA SATSNING GÖRS utan någon evidens
om effektiviteten i denna inriktning1 Ytterst få
studier har undersökt var viktiga innovationer
verkligen görs1 Ge som finns visar dock ganska
samstämmigt att större delen av viktiga inno(
vationer inte alls görs på universiteten eller de
statliga instituten1 K stället står enskilda uppfin(
nare och innovatörer för en mycket stor del1
Reforminstitutets och innovationsforskare
Whristian Sandströms vetenskapliga kartlägg(
ning åVar skapades
Sveriges R00 främsta innovationer. som redo(
visades ”0RY drar slutsatsenb ”om en överväldi(
gande majoritet av Sveriges banbrytande inno(
vationer skapats av enskilda uppfinnare) nä(
ringsidkare och individer anställda av företagp
bör den svenska innovationspolitiken fokusera
på dessa aktörer i första hand1”
Sandströms rapport redovisar i siffror var Sve(
riges främsta innovationer uppstodp något som
innovationsministern åtminstone då ifrågasatte
F&ediaPlanet/ EorskningsSverigep november
”0RYU1 ”zm man arbetar med innovation kan
man inte bestämma var någonstans innovation
uppstår och man kan inte heller bestämma
inom vilka områden innovation uppstår”1

Vi menar att innovationer till stor del görs av
människor som hittills inte har fått mycket upp(
muntran av statens innovationssatsningar1 Get
förblir oklart om överhuvudtaget något av den
nya innovationssatsningen går till innovatörer)
uppfinnare utanför akademi och storföretag?

SEDAN TIDIGARE UPPBÄR universiteten årliga
RR” mkr för sina s1k1 Knnovationskontor1 Är
detta årliga stöd innefattat i de "YC mkrp eller
uppgår summan egentligen till :S' mkr för uni(
versitetens innovation ”0RS?
Reforminstitutets rapport klargör att Sveriges
industriella välfärd i hög grad kommer ur ett
antal unika uppfinningarp kring vilka företag
har startats.

ÖNär drygt hälften av världsföretag
som dessa, grundats på en uppfin-
ning från en fristående, icke-akade-
miskt anknuten innovatör, bör det

KRITISKA. Tv. Örjan Strandberg, ordfö-
rande Stockholms Innovatörskrets, STIK,
och Stefan Fölster; chef för Reforminstitu-
tet är kritiska till hur statens nya miljard till
innovation ska användas.

vara självklart för en innovations-
strategi att även inkludera dessa.Ö

3edan är femton av Sveriges allra största före(
tag och de uppfinningar som gjorde dem till da(
gens multinationella giganter uppräknade1
Knom parentes anges FEU för fristående uppfin(
narep F6U för företagsanställd och FUU för aka(
demiskt anknuten1

ABB (ïonas Wenströmb Gynamomaskinenp tre(
fasöverföring FEUp Akzo Nobel ( 6lfred 3obelb
3obelkrutetp tändhattenp dynamiten mm FEUp
Alfa Laval ( Bustaf de Havalb Ängturbinenp
mjölkmaskinenp mjölkseparatorn mm FEUp Er-
icsson ( Hars &agnus Lricssonb Telefonluren
bl1a1 FEUp JB &agnussonb 6XL(växeln F6Up
IKEA ( Kngvar qampradb qundmonterade
möbler FEUp Sandvik ( Böran Eredrik Börans(
sonb Jessemermetoden)järnframstälnïng FEUp
SCA ( Warl Ganiel Lkmanb Sulfitcellulosa FEUp
SKF ( Sven Winquistb Sfäriska kullagret FEUp
Swedish Match (ïanne Hundström) 6lexander
Hagermanb Säkerhetständstickan F6Up Atlas
Copco ( ïonas Xesselmanb Reversibel diesel(
motor för fartyg F6Up Tetra Pak ( Lrik Wallen(
bergb Tetraeder F6Up Astra Zeneca ( Sven Lric
Sjöstrandb Hosec F6Up Telia Sonera ( J1B1
&agnusson 7 Böran Xemdahlb 6XL(systemet
F6U p Stora Enso ( Viktor Eolinb Jetydande
uppfinningar inom massatillverkning F6Up
Electrolux ( Von Platen 7 &untersb qylskåpet
FUU
6v ovanstående urvalp kommer majoriteten (
åtta företagsgrundande innovationer ( från fri(
stående uppfinnarep sju från företagsanställda
innovatörer och en FLlectroluxU från universi(
tet) högskola1

K modern tid kan man också exemplifiera med
nutida världsföretag somb Xerox ( Whester
Warlsons FEU kopieringslösnig R:é"p Apple (
Steve ïobsp Steve Wozniak och Ronald Wayne
FEUb hemdatorn R:'Sp SanDisk, mfl Tech-före-
tag ( Lli Xarariås FEU uppfunna USJ(minne
R:""1
NÄR DRYGT HÄLFTEN av världsföretag som
dessap grundats på en uppfinning från en fri(
ståendep icke(akademiskt anknuten innovatörp
bör det vara självklart för en innovationsstra(
tegi att även inkludera dessa1

Ln annan indikator på den reviderade synen på
innovationers upphov är följande citat från
Xans Hööfb .lejonparten av svensk innovation
härrör inte från svenska universitet1 Lndast fem
procent av patenten är från universitetsfors(
kare.1
Xans Hööf är verksamhetsansvarig på WLSKS (
Wentre of Lxcellence for Science and Knnovat(
ion Studiesp som tillsammans med innovations(
forskningsklustren Wiirp Wircle samt Ride har
uppburit RR' mkr från staten sedan ”00Yp med
cirka R”0 forskare och doktorander sysselsatta
med just innovationsforskning1 Utöver statens
nu utlysta "YC mkrp plus RR” mkr till innovat(
ionskontoren hos UzXp finns också R' miljar(
der i oförbrukade medel hos universiteten1 Pro(
blemet tycks således inte vara brist på finansi(
ella resurser1

PROBLEMET SOM VI SER DET är att man
inte fullt ut har identifierat innovationers hu(
vudsakliga ursprung1 Sveriges kår av innovatö(
rer och uppfinnare har idag hamnat i ett närm(
ast liveget tillståndp med möjlighet att uppbära
cirka sju promille av statens innovationsstöd1
Gessutom har antalet organiserade innovatörer
halverats bara under de senaste tio åren1 zm
Sverige vill generera större exportföretag i
framtidenp måste man på allvar revidera den
olyckliga missuppfattning som har rådit i drygt
”0 årp främst uttryckt genom tesen Triple Xelix1

ÖSveriges kår av innovatörer och
uppfinnare har idag hamnat i ett
närmast liveget tillstånd, med möj-
lighet att uppbära cirka sju promille
av statens innovationsstöd.Ö

Get enda som egentligen krävsp är att uppdatera
tesen att istället för att sammanföra främst uni(
versitet med företagp sammanföra innovatö(
rer)uppfinnare med företagp så får Sverige san(
nolikt den kontinuerliga innovationsmotor som
flera regeringar strävat efter1
&odellen finns framtagen och är benämnd
UT&1 &ikael Gamberg har liksom Vinnovas
ledning uttryckt intresse för dess implementat(
ion1 6tt säkra Sveriges återvåxt av innovatörerp
skulle inte kräva mer än RpC procent av Vinno(
vas projektbudgetp för att landets cirka é0 inno(
vatörs)uppfinnareföreningar skulle kunna upp(
graderas till hubåar för landets företag att för(
värva produktutveckling ifrån1 Vid sidan om att
naturligtvis identifiera och fånga in framtidens
innovatörer1

DET ÄR ALLVAR NU1 Kndustrivärden för R00(
tals miljarder hotar att på sikt flyttas utomlandsp
eller ( genom svag immaterialrättslagstiftning (
förloras genom intrång från stora företag1
qlimatet för svenska innovatörer och uppfin(
nare tål inte att försämras mycket mer1
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