
Ett försök till att förklara vad som hänt med Rådgiving som  Svenska Uppfinnareföreningen haft som en service till 
våra medlemmar av Leif Wrenkler, styrelseledamot Svenska Uppfinnareföreningen - världens äldsta uppfinnarförening.

Rådgivning

Vi har fått ett tydligt önskemål från er medlemmar om att Rådgivning är ett stort behov samt även 
önskemål om att detta skall återinföras i vår regi. Vi kan nu meddela att vi har kommit i gång med 
detta!
För ca. 20 år sedan hade Svenska Uppfinnareföreningen ett drygt 20-tal Rådgivare spridda över 
landet och verksamheten var uppskattad. Av olika anledningar övergick verksamheten till ALMI 

och vi ser nu ett behov av att återuppta en Rådgivningsverksamhet.

Vi har tagit fram 3 olika dokument vilka finns på hemsidan med olika namn såsom: Från Idé till Succé, 
Från Idé till Patent samt Från Idé till Marknad. Dessa dokument är förhoppningsvis bra hjälpmedel för upp-
finnaren som skall påbörja framtagning av en idé fram till en lyckad marknadsföring. Ytterligare ett dokument 
finns som är ett hjälpmedel vid en värdering av både projektet som uppfinnaren själv.

Det är framtaget av Mitt Idé i Ånge, Kjell Svedman m.fl. och kallas där för MIA mallen. Vi kommer att döpa 
dokumentet till Från Idé till utvärderad Idé så att vi får en logisk benämning av alla dokumenten. Genom att 
besvara dokumentes alla frågor noga och uppriktigt får man en bra uppfattning om var man står kunskapsmäs-
sigt och vad som kanske fattas?
För att ge en bred information om Sveriges Innovations politik har vi även gjort en summering på 7 sidor från en 
stor rapport från RATIO vilken vi givit namnet Innovationspolitik för tillväxt vilken ni bör läsa.
Denna kan köpas till ett pris av 300 kr direkt av Ingvar Svanborg. Vi kommer även att ordna några utbildnings-
tillfällen under året och kanske en utbildningsresa med Viking Line under våren 2022.

Från Göteborgs Uppfinnareförening kan även köpas 3 häften med namn: Att skydda sin uppfinning, Guiden 
för uppfinnare med tidiga idéer samt PUFF -personlig utveckling för uppfinnare. Vidare finns det att få gratis 
från Svenskt Näringsliv en skrift vid namn Immaterialrätt.
Tanken är att Svenska Uppfinnareföreningen skall tillhandahålla både Rådgivning och Vägledning där 
Rådgivning sker direkt mellan rådgivaren och uppfinnaren till avtalade priser. Vägledning kommer att ske som 
en service till medlemmar och vara gratis. Första steget under ”uppfinnarresan” sker alltid via den lokala för-
eningen där du kan få diskutera din idé och få kloka synpunkter. Självklart sker alla dessa diskussioner under 
sekretess. Ett eller flera sekretessavtal kommer att presenteras under våren 2022.
Behöver du mer experthjälp föreslår vi att du kontaktar Ingvar Svanborg som leder dig vidare.
Vi kommer under våren att få en ”portal” i vilken vi kommer att få ett praktiskt hjälpmedel där vi kan driva 
dessa projekt och där vi kan få hjälp av all den expertkompetens som vi besitter inom Svenska Uppfinnarefören-
ingen.
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Detta blir nu vår start för Svenska Uppfinnareföreningens Rådgivning 2022
Har ni idéer eller synpunkter är ni självklart välkomna att diskutera dessa med oss. Allt kan bli bättre bara man 
anstränger sig. 

Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den 
enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.
Verksamheten står på ideella grunder är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Föreningen grundades 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Det 
gör Svenska Uppfinnareföreningen till världens äldsta uppfinnarförening.

Svenska Uppfinnareföreningen bildar ett nätverk där målgruppen uppfinnare och småföretagare har tillgång 
till, och stödjer varandra, med kompetenslyft, rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och 
inspiration.

Vår verksamhet:
Svenska Uppfinnareföreningen har det nationella samordnande kansliet i Stockholm. Medlemsföreningar finns 
runt om i Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Medlemsföreningarna är anslutna till riksföreningen men 
med egen styrning av verksamhet och så även finansiering.

Verksamhet centralt och på nationell nivå koncentreras till:
• Stimulans, stöd och utveckling av regional verksamhet för uppfinnare genom medlemsföreningar. Ett arbete     
  kommer att inriktas mot ett effektivare arbetsförhållande mellan centrala funktioner och lokalföreningar.
• Aktiviteter och konkreta insatser som gynnar innovationsklimatet och sprider förebilder samt kunskap om      
  uppfinnande. 
• Samverkan med organisationer på nationell bas som kan ge effekt på regional verksamhet.
• Finansiering av verksamheten. 
• Verksamhet regionalt.

Medlemsföreningarna driver egen verksamhet och är ett nätverk av uppfinnare, entreprenörer och intressen-
ter som stödjer varandra med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, kunskap och 
inspiration. Föreningarna har olika erfarenheter och kunskaper för att driva sin verksamhet och 
variationen är stor.

Om Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar
Svenska Uppfinnareföreningen och medlemsföreningarna samlar uppfinnare med motivation och 

erfarenhet som stödjer varandra. Med insikt om att uppfinningar och nya idéer är grunden till att företag 
startar, utvecklas, växer och skapar sysselsättning organiserar vi omfattande ideella krafterna. Vi samlar Sveriges 
alla uppfinnare oavsett var de befinner sig i utvecklingsstadiet av en uppfinning. Vi skapar därigenom sysselsättning 
och organiserar de omfattande ideella kraften som finns i våra medlemsföreningarna.erar vi de
Svenska Uppfinnareföreningen med medlemsföreningar är den organisation i Sverige som beaktar och tar tillvara 
den fria uppfinnarens intressen.
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