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STIK har i skrivande stund sex rådgivare som årligen tar 
emot c:a 300 uppfinnarärenden inom de mest skilda tek-
nikområden. Rådgivningen är för medlemmar kostnadsfri 
upp till den nivå där specialiserade experter behöver kon-
sulteras. Här kommer Inventorum AB in i bilden, som ge-
nom mycket förmånliga priser kan förmedla sagda specia-
lister för de flesta tänkbara tjänster. Inventorum levererar 
även sina specialisttjänster till näringslivet utanför med-
lemskåren. För närvarande ingår ett 30-tal tjänsteleveran-
törer i Inventorums nätverk. 

STIK expanderar kraftigt vad gäller medlemmar. Medlems-
antalet är f.n. c:a 350, vilket gör föreningen till Sveriges
största uppfinnareorganisation under Svenska Uppfinnare-
föreningen. 

STIK - Stockholms Innovatörskrets startades 2005 av Lennart Nilsson, mångårigt 
verksam i många yrkesfunktioner för svenska uppfinnare. Lennart har under 4 
decennier bl.a. varit VD i SUF, generalsekreterare i IFIA, drivit flera teknikförmed-
lingsföretag, initierat Ideum, hjälp Kina utveckla sin patenträtt etc etc 

Föreningen STIK har bl.a. Håkan Lans, Ylva Ryngebo och Lars Liljeryd som med-
lemmar. Grundaren Lennart Nilsson har sedan många år haft Svenska Uppfinnare-
föreningens uppdrag att representera Sveriges uppfinnare internationellt, såväl i 
det internationella uppfinnareförbundet IFIA som i remissgrupper för utvecklande 
av internationell patentlagstiftning. Det är således även via Lennart som medlem-
mar i Svenska uppfinnareföreningen erbjuds att deltaga på internationella mässor 
och utställningar. Vår styrelseledamot Cenneth Lindkvist är Sveriges representant i 
IFIAs styrelse. 
SUFs förre VD Wanja Bellander har vi också glädjen att ha som styrelseledamot. 
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STIK är en ideell förening med ett helägt dotterbolag; 
Inventorum Service AB. Genom bolaget har STIKs med-
lemmar tillgång till ett omfattande nätverk av innova-
tions-specialiserade tjänsteföretag, nyttiga och ofta di-
rekt nödvändiga för uppfinnarens framgång. 

Kärnverksamheterna i STIK är främst rådgivning och 
utbildning, där föreningen ser det som angeläget att 
medlemmarna får kontroll över sin egen kommersiali-
seringsplan och ges en helhetsbild över det svenska 
innovationslandskapet. Men därutöver bedriver STIK 
också marknadspolitiskt arbete och lobbying i innova-
tionsfrågor. STIK är även involverat i ett antal innova-
tionsfrämjande projekt. 

HS2020.
STIK utgör tillsammans med KTH ett innovativt nav i pro-
jektet Hammarby Sjöstad. Syftet är att utveckla stadsde-
len till en världsledande förebild vad gäller energisystem, 
transporter, vattenrening, ekologisk/grön teknologi mm. 

IFIA executive secretariat i Sverige.
STIK har på IFIAs generalförsamling beslutats hysa fe- 
derationens exekutiva sekretariat i våra lokaler. 

Lennart Nilsson - IFIA-director - är sedan länge aktiv i 
IFIA’s verksamhet och STIKs styrelseledamot Cenneth 
Lindkvist sitter i dess styrelse. 

http://stik.se 
Kontakt: Örjan Strandberg, ordförande 
mail: ordf@stik.se / tel: 070 730 45 35 
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TTC - Technology Transfer Center.
STIK har utarbetat en modell för internationell teknikför-
medling. Processen kallas TTC vilket står för ”Technology 
Transfer Center”. Lennart Nilsson - som är personen bakom 
modellen - har utarbetat en struktur där uppfinna-
re/innovatörer inom och utom EU’s gränser på ett smidigt 
sätt över landsgränserna kommer i kontakt med såväl till-
verkare som finansiärer och inte minst potentiella kunder. 
TTC har planerad implementering hos IFIAs medlemsländer. 

UTM - Uppfinning Till Marknad.
STIK samarbetar med företagareorganisationer i en di-
rektlicensieringsmodell kallad UTM. 

Modellen syftar till att företag genom modellen, en-
kelt förvärvar nya produkter och innovationer från STIKs 
uppfinnare och innovatörer. Genom direktavtal förvärvar 
företagarna exklusiva licenser till produkter inom ett 50-
tal områden. Modellen fungerar även lite som ett beman-
ningsföretag, där enskilda företagare från STIK kan anlita 
specialiserade FoU-resurser för sin specifika verksamhet. 
Det kan handla om produktutveckling, processoptimering, 
formgivning eller annat som företaget inte har en egen 
stab för att utveckla. En första pilot genomfördes mellan 
STIK och Stockholm Cleantech år 2012. Modellen ska på 
sikt tilämpas nationellt.
Det nuvarande projektet har finansiellt stöd av Vinnova

Tillväxtcenter
STIK startar upp ett s.k. Tillväxtcenter, en typ av inkuba-
torsverksamhet syftande till att bistå uppfinnare vid start-
ups runt nya innovationer. STIK för inom kontexten sam-
tal med bl.a. flera crowdfundingföretag. 
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Fakturering utan Företag. 
STIK har för medlemmarnas räkning tecknat avtal med 
företaget Cool Company AB. Samarbetet gör det möjligt 
för individuella uppfinnare att fakturera utan att behöva 
vara företagare, något som hittills har utgjort ett problem 
för många som saknar F-skattsedel. I en intern enkät har 
drygt 60% av våra medlemmar svarat att de helst inte el-
ler motvilligt önskar vara företagare men att detta har ut-
gjort ett nödvändigt ont för att t.ex. komma ifråga för stöd 
från till exempel Almi. 

Månatliga seminariekvällar.
Minst en gång i månaden har STIK utbildande seminarier 
inom för medlemmarna väsentliga ämnesområden såsom; 
Hur prissätter man sin uppfinning? Utveckla en export-
strategi, Marknadsföring över internet och sociala medier, 
Kina Taiwan och Indien som marknad respektive tillverk-
ningsland, Hur resonerar riskfinansiären?, NDA- och sek-
retessavtal, Fakturera utan F-skattsedel mm mm 

Uppfinnareombudsmannen - UO 
STIK hyser sedan 2014 Uppfinnareombudsmannen, en 
länge efterfrågad nationell tjänst som hanterar juridiska 
spörsmål och immmaterialrättsärenden. 

Uppfinnareombudsmannen - UO - består av jurister och 
specialister inom olika upphovs- och immaterialrättsom-
råden och är öppen främst för landets innovatörer och 
uppfinnare. Men tar även uppdrag utanför uppfinnarekå-
ren. 


