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● Klargör att en forskare inte är samma sak som en uppfinnare. 
Om regeringar vidhåller missuppfattningen att det främst är forskare som uppfinner och därmed 
fördelar den största delen av statlig finansiering till dem, minskar detta allvarligt landet potential 
till innovativ tillväxt. Erkännandet av uppfinnaren som den primära källan till ny teknik, produktut-
veckling och industriell tillväxt är av samhällelig vikt. 
 
 

● Erkännandet av entreprenörens betydelse. 
De speciella talanger som uppfinnaren dokumenterat besitter omfattar ofta inte entreprenöriell 
talang. Det är därför viktigt att uppfinnarsamfundet söker samarbeten med entreprenörssamfun-
det för ömsesidigt högre industriellt utfall, till gagn för samhället som helhet. 
 
 

● Klargör att Triple Helix endast är en tes, inte ett faktum. 
I väldigt många länder, antas tesen Triple Helix vara en fungerande formel för innovation. Mot 
bakgrund av den statistik,  fakta och studier som avhandlats på IFIA kongressen, anser den-
samma det bekräftat att Triple Helix förblir endast en tes, inte fakta. Triple Helix bör därför över-
ges som grund för innovationsstrategier 
 
 
● Fastställ behovet att erkänna och jämställa kvinnliga uppfinnare. 
Det är ingen skillnad i kvaliteten på uppfinningar gjorda av kvinnor jämfört med de som gjorts av 
män. Kvinnliga uppfinnare och innovatörer har tyvärr trots detta, av tradition och kulturella skill-
nader varit betydligt mer osynlig. Med tanke på att hälften av världens invånare - konsumenter, 
arbetstagare och väljare - är kvinnor, är det självklart i modern tid att också erkänna dem som 
jämlika innovatörer uppfinnare. 
 
 
● Uppmaning till Alfred Nobels arvsförvaltare. 
Verkställandet av Alfred Nobels testamente gällande fördelningen av fysikpriset, behöver revide-
ras, så att balansen mellan pristagarna för upptäckt kontra uppfinning, speglar testamentets ex-
akta ordalydelse. Dvs hälften av pristagarna bör vara uppfinnare, inte bara ca tjugo procent. 
 
 
 
 
Dessa uttalanden antogs enhälligt av kongressen efter diskussioner kring samtliga på konferen-
sen och kongressen presenterade ämnen. 
 
IFIA kongressen deklarerar dessa fem officiella uttalanden som de internationella uppfin-
narnas och innovatörernas nuvarande officiella ståndpunkt. 


