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1. Allmänt 
 
Svenska Uppfinnareföreningen, är världens äldsta uppfinnarförening, bildad år 1886. Föreningen 
hade vid årsskiftet 18 medlemsföreningar som representerar landets uppfinnare. Dessa är 
verksamma i näringslivet, företrädesvis i mindre företag, inom universitetssektorn och som 
enskilda uppfinnare. 
 
Syftet med Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet är att främja innovationsklimatet, i 
synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och 
välståndsutvecklingen. 
 
 
Svenska Uppfinnareföreningen skall, enligt stadgarna både direkt och genom medlemsföreningar 
målmedvetet arbeta för att; 
 
• samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella betingelser 

• samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv 
och samhället i övrigt 
 
• skapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet 

• främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten 

• bevaka och medverka till patentväsendets allmänna tilltro och utveckling 

• utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan 

• öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och ekonomisk faktor 

• vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet 

• utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan 

• främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk utveckling 

Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell förening som, tillsammans med de lokala föreningarna, 

arbetar ideellt, allmännyttigt och är partipolitiskt obunden. 

 
Styrelsen har under perioden från årsmötet 2020-09-12 till genomfört sex st protokollförda 
styrelsemöten och ett ytterligare är planerat. Förutom dessa genomfördes en ordförandekonferens 
2020-12-06. 
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2. Organisation 
 
Föreningens styrelse valdes vid årsmötet 2021 och konstituerade sig enligt följande:  
 
Jan-Erik Nowacki ordf. 
Leif Wrenkler vice ordf. 
Gustaf Bauer hemsida. 
Håkan Edqvist kassör (kassörsarbetet har övergått till Göran Lindh) 
Göran Lindh vice kassör 
Ann Dohse 
Joakim Fichtel (har avgått under året) 
Jannike Lindbergh 
Ingvar Svanborg 
 
Ersättare: 
Bosse Ericsson 
Carlos Rodriguez 
Anders Hilmersson 
Gert Schött 
Harmonie Gashi 
Linus Svensson 
 
Styrelserådgivare: 
Kjell Svedman 
Sten Wigert 
 
Revisorer: 
Christian Wilcke 
Ulf Gallbo 
 
Valnämnd: 
Elisabeth Haider ordf. 
Jenny Rocha 
Kjell Svedman 
Roland Lindqvist 
Carlos Rodriguez 
 
Etiknämnd: 
Carl-Eric Engström 
Anne Närhi 
Sten Wigert 
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3. Lokala föreningar  
 
De lokala föreningarna var 2021-04-10: 
 
Älmhults Idéförening 
Idéforum Örnsköldsvik 
Uppsala Idé och uppfinnare 
Idéforum Skellefteås 
Idé Akuten Boden 
Uppfinnarföreningen Idélaget 
Kreativt & Tekniskt Forum 
Oppinova innovatörsförening 
Jämtlands uppfinnarakademi 
Roslagsinnovation 
Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Uppfinnarföreningen i Östergötland 
Finnvedens Uppfinnarförening 
Uppfinnareföreningen i Helsingborg 
Svenska Uppfinnareföreningen Syd 
Blekinge Uppfinnareverkstad 
STIK - Stockholms Innovatörskrets 
Tekniska föreningen Pars 
 
I år, 2022, är medlemsavgiften på 100 kr/medlem efterskänkt för att hedra ett arv vi fått. Vi vet 
därför inte exakt antalet aktiva föreningar eller deras medlemsantal och de kan därför vara färre 
(~2 färre). 
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4. Deltagande i några olika organisationer 

4.1. Uppfinnarkollegiet 

Kollegiet har inte haft någon verksamhet under året 

4.2. Stiftelsen Skapa 

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare 

att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 

1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och 

Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, 

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.  

Jan-Erik Nowacki har varit SUF:s representant där. Vi söker för närvarande fler 

finansiärer eftersom Vinnova minskar sitt bidrag väsentligt. Trots pandemin har både 

länspriser och nationella priser delats ut. 

4.3. Tekniska muséet 

Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948. Idag representeras 
stiftarna av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, 
Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Nu bygger man ut med en stor bild och 
ljudanläggning för vetenskapskommunikation med syfte att öka intresset för teknik 
och naturvetenskap bland primärt barn och unga. Wallenbergstiftelserna, Erling 
Persson-stiftelsen, Stora fonden och Stora Enso som är huvudpartners till satsningen 
samt Ericsson som är huvudpartner till hela Tekniska. Peter Skogh har lyckats bra med 
att dra in utvecklingsmedel till muséet. Man har dragit in ca 400 MSEK under cirka 10 
år. 

 
Wisdome – första spadtaget togs i februari 
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SUF:S representant på Tekniska har varit Gustaf Bauer. Helge Ahlstedt m.fl har 
bidragit med frivilligt arbete för att entusiasmera ungdomar och allmänhet - en 
guldstjärna till dem! 

 

4.4. Företagarna 

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. 
Man erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett 
bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. 
Leif Wrenkler, med tidigare engagemang inom Företagarna, har varit vår 
representant där. 

4.5. DHR Bidragsstiftelse Uppfinnartävling 

Sedan 2012 har SUF samarbetat med DHR Bidragsstiftelsen genom att arrangera och 
genomföra en tävling för hjälpmedel för personer med rörelsehinder. Fokus för 
tävlingen är att skapa nya produkter/lösningar för att göra livet lättare för människor 
med nedsatt rörelseförmåga. Det behöver inte alls vara en uppfinning med högt 
teknikinnehåll utan små knep som underlättar vardagen är väl så viktigt. Tävlingen 
pågår varje år från vår till höst med prisutdelning i början av december. I år gick 
prisutdelningen från vår lokal på Things och Zoom. Leif Wrenkler har varit 
sammanhållande. 
Medlemmarna i juryn har under 2022 varit Elisabeth Haider (ordf.), Yvonne Björkman 
från DHR samt Ingvar Svanberg och Ingvar Lindkvist från SUF. 
 

4.6. Övrigt deltagande eller engagemang 

Vi är medlemmar i Ratio sedan årsskiftet 2019/2020. Ratio är ett fristående 
forskningsinstitut som forskar om hur företagandet villkor kan utvecklas och 
förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Det 
är frågor och områden som är av stor betydelse för att åstadkomma flera jobb, 
växande företag och ökat välstånd i en globaliserad och snabbt föränderlig värld.  
Leif Wrenkler representerar SUF hos Ratio. 
 

5. Ungdomar och kvinnor 
Samhället har under lång tid försummat att utnyttja den uppfinnarkraft som finns slumrande i 
rubricerade grupper. För ungdomarnas del bör optimism och tro på att man kan uppfinna något 
själv, inplanteras för tidigt i livet. Självförtroende är uppfinnandets moder. Ett förslag har väckts 
om samarbete med Somaliska ungdomar i Sverige och i Somalia. 
 

5.1. Ungdomar 

Tillsammans med Jema har vi försökt undersöka möjligheterna att få 
invandrarungdomar intresserade av uppfinningar/utveckling. Det borde finnas en hel 
del där som p.g.a. sin bakgrund tvingats att bli uppfinningsrika. Det har varit svårt att 

http://www.uppfinnare.se/
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hitta samarbetspartners eller någon vill finansiera verksamheten dock. Några 
koncepttankar har dock producerats.  

5.1.1. Framtidsfrön (har absorberat Snilleblixtarna) 

Numera betonas läroplanen som skall ”vässa elevernas förmågor att arbeta i grupp, 
deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i 
och driver sitt eget lärande”. Uppfinnarlyckan är inte så primär. 
 

5.1.2. Finnupp (litet engagemang i år) 

 
Finn upp strävar efter att lustfyllt och pedagogiskt stimulera hög- och 
mellanstadieelever att skapa framtidens innovationer. För att Sverige ska kunna 
behålla en global konkurrenskraft rustar man ungdomar för arbetslivet och motiverar 
dem att lära sig för livet. Inte bara nya kunskaper utan också hur de löser problem 
och tänker kreativt. Finn upp vill stärka Sverige som innovationsnation och förbereda 
tonåringar för morgondagens arbetsliv. Detta gör Finnupp genom att årligen ta med 
tusentals ungdomar på en uppfinnarresa. Under resans gång stärks deras 
självförtroende när de ser sina egna idéer bli verklighet.  

5.1.3. Blixtlåset (litet engagemang i år) 

5.1.4. KomTek (har kontaktats lokalt) 

Jan-Erik Nowacki har deltagit i en jury för en Komtek uppfinnartävling på Lidingö. 
Vinnare blev en ny sorts sladdvinda, som han kanske blir mentor för utvecklingen av. 

5.2. Kvinnor 

Kvinnorna är en klart underrepresenterad grupp i uppfinnarvärlden. Marie Curie är 
dock den enda person som fått två nobelpris. Nobelpristagaren Emanuelle 
Charpentier utvecklade gensaxen - Crispr Cas 9 i Umeå. Typiskt har inga patent 
därifrån hamnat i Sverige. Dessa två är bevis på att kvinnor kan minst  lika bra som 
män och att det är något annat i samhället som håller kvinnorna tillbaka.  
 
Svenska Uppfinnareföreningen har på olika sätt velat stödja detta. Elisabeth Haider 
har åtagit sig att återuppta en ny uppfinnartävling, Quis, för kvinnor, under 
förutsättning att vi hittar någon finansiering – det har vi inte hittat.  

6. Politisk påverkan 
 
Sammanfattningsvis har det varit mycket svårt att påverka opinionen. 

6.1. Artiklar och utspel 

Det har varit mycket motigt att få ut uppfinnarnas talan i massmedia. Jan-Erik har 
försökt att på olika sätt få fram det budskap som åskådliggörs i de nedanstående 
figurerna utan att lyckas.  

http://www.uppfinnare.se/
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Måhända är den nuvarande ordförandens pedagogiska förmåga förbrukad och vi 
behöver ett mer framtidsinriktat ledarskap – som inte refererar till nuläget eller det 
förgångna – utan till framtiden! 

6.2. Forskare 

Christian Sandström har i ”Swedish economic forum report 2021” ställt frågan om vi 
inte snarare har för mycket ”Triple Helix”-samarbete mellan Storföretag, Stat och 
Akademi – än för lite. 

6.3. Almi, Energimyndigheten m.fl. 

Dessa myndigheter fjärmar sig alltmer genom sitt handlande från uppfinnande och 
fristående uppfinnare. De knyter istället kontakt med universitet och storföretag. De 
synes mena att fristående uppfinnares tid är förbi och att framtiden ligger i ”kluster”.  

7. Rådgivning kontakter  

7.1. Startup-frågor 

Ett femtiotal uppfinnare har frågat om hur man startar när man har en viss idé. 
Frågorna har oftast kommit till ordföranden som försökt agera ”växel” här och skickat 
dem åt rätt ”håll”.  

7.2. Tvister 

Två finansbolag har tagit kontakt med SUF. De kan, mot en andel i vinsten vid en 
rättstvist, finansiera advokatkostnader. Det är förbjudet för en advokat i Sverige att 
åta sig ett mål mot en andel i den eventuella vinsten. Med ett finansbolag som 
mellanhand blir det däremot möjligt. 

7.3. Kontakter med föreningar 

Ordföranden har hållit några Rotaryföredrag och även ett för STIK.  

http://www.uppfinnare.se/
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8. Modernisering av medlemsregister hemsida och stadgar 
Sedan sommaren 2019 har en modernisering av hemsidan och medlemsregistret diskuterats. Det 
är viktigt att följa med i tiden. 

8.1. Medlemsregister 

Det har blivit ganska tungadministrerat och kraven på legitimation för dem som ska 
åtnjuta medlemsförmåner har ökat. Vi håller nu på att med hjälp av företaget Colix 
bygga upp en medlemsportal. Vi hoppas kunna visa några exempel på resultat till 
årsmötet. 

8.2. Hemsidan 

Gustaf Bauer har moderniserat hemsidan – som var mycket komplicerad och 
omfattande. Vi har därmed fått fram en billigare och mer lättadministrerad hemsida.  

8.3. Stadgar 

I våra stadgar §11 står nu: 
§ 11. Förvaltning av föreningens tillgångar 
För förvaltningen av föreningens tillgångar ansvarar styrelsen. Riktlinjerna för 
förvaltningen av föreningens kapital fastställs av årsmötet. Som målsättning för 
förvaltningen skall gällaatt det egna kapitalet sett över tiden bevaras till sitt reella 
värde genom en försiktig kapital-placering.  
 
Spekulation i enskilda aktier och värdepapper får ej förekomma. 
 
Den löpande avkastningen från förmögenheten skall användas i 
föreningsverksamheten och i första hand för säkerställande av föreningens 
lokalbehov. 
 
Förslag till ny skrivning av den feta kursiva meningen är: 
 
Föreningen får endast handla med sådana aktier och värdepapper som noterats på 
Stockholmsbörsen. 
 
Vi har dels nu, genom arv, erhållit aktier i ABB och Skanska vilket kan tänkas strida 
mot stadgarna, dels äts de bankmedel vi nu har upp av inflation. Ändringsförslaget 
syftar till att undanröja oklarheter om styrelsens befogenheter att disponera 
kapitalet. Enskilda aktier och obligationer i de nuvarande stadgarna kan ha syftat på 
onoterade aktier förknippade med stor risk. 

9. Ekonomiska upplysningar av betydelse  
Här nedan redovisas sådant som kanske inte framkommer riktigt tydligt ur redovisningen. 
Vår förmögenhet har under senare tid varierat enligt nedanstående lilla tabell. Till denna 
förmögenhet kan tilläggas en tomt, ett radhus och en traktorgrävare. Man skulle kunna gissa att 
dessa efter försäljning med avdrag för kostnader innebär ytterligare cirka 1 miljon kr till 
förmögenheten. Nästan allt har vi Ove Åkerström att tacka för. 

http://www.uppfinnare.se/
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9.1. Förhållandet till SUF Innovation AB 

Bolaget är nu under avveckling men  

9.2. Siwerssonsfonden 

I redovisningen anges ”1944 SHB Siwerssonsfonden med cirka 62 kkr” dessa medel 
skall användas huvudsakligen för barn och unga enligt fondens statuter. 

 
                        Lidingö 21-05-08 
 
                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        

Jan-Erik Nowacki   Ann Dohse 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Ingvar Svanborg   Joakim Fichtel 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Leif Wrenkler   Håkan Edqvist 
 

                         …………………………………….                                                    ………………………………………                                                        
Gustaf Bauer    André Sevä Nordvold 
 

                         …………………………………….                                  Underteckning kommer.                  
Göran Lindh      

Datum 2021-11-02 2021-12-07 2022-01-31 2022-02-27 2022-04-04

Bankkonto 2 306 738          2 290 170          2 241 286          2 220 194          2 264 125          

ABB aktier 614 643             698 212             690 419             682 408             671 779             

Skanska aktier 436 000             422 200             451 800             429 200             426 200             

Totalt 3 357 381          3 410 582          3 383 505          3 331 802          3 362 104          

Ökning/minskning 1,6% -0,8% -1,5% 0,9%

http://www.uppfinnare.se/

