
 

 

Pressmeddelande: 

Världens uppfinnare och innovatörer: 
� Nobels Fysikpris utdelas inte i enlighet med Nobels testamente 
� Innovationer kommer främst från uppfinnare, inte från universitet 
� Triple Helix är inte verifierad som modell för innovationsstrategier 

 
Världens uppfinnare och innovatörer, organiserade i mer än 110 
organisationer från fler än 60 länder höll sin första världskongress i 
Stockholm 25-26 augusti. 
 
IFIA – The International Federation of Inventors Associations hade uppdragit åt SUF 
– Svenska Uppfinnareföreningen samt STIK – Stockholms Innovatörskrets att 
arrangera såväl den internationella innovationskonferensen som IFIAs 
världskongress. 
 
Uppfinnare och innovatörer har idag många utmaningar att ta sig an. Den kanske största är den 
utbredda okunskapen om varifrån innovationer kommer. Många länders innovationsstrategier 
förmodar att innovationer främst kommer från universitet och högskolor och allokerar därför också 
de flesta statliga ekonomiska stöden dit. 
 
Kongressen redovisade genom flera föreläsningar att uppfinnaren/innovatören utgör innovationers 
huvudsakliga ursprung. Danska uppfinnareföreningens ordförande Vivi Aakjaer, STIKs ordförande 
Örjan Strandberg liksom professor Christian Sandström (Sverige) framhöll samtliga detta i sina 
föredrag, med stöd av studier och rapporter. 
 
Christian Sandström presenterade inför kongressen den rapport han gjorde 2014: ”Var skapades 
Sveriges 100 främsta innovationer”. Rapporten visar i korthet att 80% av de främsta Svenska 
innovationerna kommer från uppfinnare i anställning eller i egen verksamhet, medan endast 20% 
kommer ur universitet och högskolor. 
 
Professor Christoph Bartneck från University of Canterbury, Nya Zeeland förtydligade i sitt föredrag 
varför universitet inte är primära källor till innovation. Han klargjorde de avgörande skillnaderna i 
incitament, där forskaren/vetenskapsmannen producerar kunskap, medan uppfinnaren/innovatören 
istället omvandlar kunskap till produkter, teknologi och metoder. 
 
Signifikativt för den utbredda förväxlingen av vetenskapsmän/forskare mot uppfinnare/innovatörer är 
inte minst världens mest prestigeladdade pris på området; Alfred Nobels fysikpris. En statistisk 
analys presenterad på kongressen av professor Bartneck, visar att priset till närmare fyra 
femtedelar har gått till forskare, medan testamentet ordagrant uttrycker att priset skall gå till 
upptäckt eller uppfinning, mer logiskt kvantifierat som 50/50 än 80/20. 
 
Kongressen avhandlade även TTC- Technology Transfer Center, ett nätverkssystem som kommer 
att medge korsvis access för IFIAs medlemsländers uppfinnare, mot världens finansiärer, tillverkare, 
affärspartners och industriella marknader. Systemet utvecklas i Sverige där även den centrala 
administrationen kommer att ha sitt säte. 
 



 

 

WIPO – World Intellectual Property Organization är en naturlig samarbetspart för IFIA. Dess 
representant Marco Alemán från Genéve redogjorde för kongressdelegaterna om WIPOs arbete 
vad gäller säkerställandet och utvecklandet av immaterialrättsskydd, inte minst vad gäller 
internationell harmonisering. 
 
Global statistik, data och information om innovation har idag ett fåtal centrala källor; Global 
Innovation Index, Union Innovation Scoreboard, OECD mfl. Dessas årliga rapporter tjänar som 
väsentliga underlag för såväl media som politiska beslutsfattare. 
Ingen av de ovan angivna institutionerna besitter dock den direkta förstahandsinformation om antal 
patent resp ansökningar, demografisk statistik, fördelning av innovationer över samhällsområden 
mm som IFIA genom sina 112 organisationer i 63 länder besitter. Isländska uppfinnareföreningens 
ordförande Elinora Sigurdardottir föreslog i sitt föredrag att IFIA skulle utgöra en av de globala 
faktainstitutionerna för innovation, jämte de tidigare uppräknade. 
 
Den kanske mest utmärkande egenskapen hos uppfinnaren/innovatören är den s.k. seriella 
kreativiteten, något man delar med andra grupper inom t.ex. design, musikbransch, dataspel, 
arkitektur mm. Professor Winfried Sturm från den tyska uppfinnareföreningen redogjorde för detta 
och framhöll vikten av att samhället, framförallt inom utbildningssystemen, identifierar och vårdar 
kreativiteten hos de unga. 
 
Mrs Bola Olabisi, grundare och ordförande för GWIIN – Global Women Inventors and Innovators 
Network, klargjorde i sitt föredrag vikten av världens kvinnliga uppfinnare och hur denna idag 
otillräckligt exploaterade resurs betydligt bättre kan och bör tillvaratas och stödjas, till förmån för 
både kvinnor och män liksom samhället i stort. 
 
Ola Asplund representerade på kongressen Sveriges regerings Innovationsråd. Ola redogjorde för 
de tidiga diskussioner man så här långt har fört i rådet. Ännu har ingen representant för innovatörer 
eller uppfinnare föreslagits representation i rådet, vilket kongressens delegater uppmärksammade 
och påtalade, med uppmaning om att Ola återförde detta som förslag till rådet. 
 
Kongressen fastställde fem uttalanden på basis av de ämnen som avhandlats under såväl 
konferensen som kongressen. 
 
Dessa är (i svensk översättning):   
 
● Fastställande 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, produktutveckling 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 
entreprenörssamfundet 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 
densamma det bekräftat att Triple Helix förblir endast en tes, inte fakta. Triple Helix bör 
därför överges 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 skillnader 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 
revideras, så att balansen mellan pristagarna för upptäckt kontra uppfinning, speglar 
testamentets exakta ordalydelse. Dvs hälften av pristagarna bör vara uppfinnare, inte bara 
ca tjugo procent. 
 
Under konferens- och kongressdagarna avverkades även ett antal viktiga möten och samarbeten. 
 
IFIAs president Alireza Rastegar med delegation inbjöds att träffa näringsminister Mikael Dambergs 
statssekreterare Oskar Stenström för en diskussion om innovatörers villkor i Sverige och 
internationellt.  
 
President Rastegar hade även fortsatta samarbetsdiskussioner med WIPOs företrädare Mr Marco 
Alemán. 
 
Svenska Uppfinnareföreningen konstituerade genom STIK ett nordiskt/baltiskt  samarbetsorgan, för 
närvarande bestående av länderna Sverige, Danmark, Island och Estland. 
 
En samordnad organisation är av vikt för att stärka nordens och baltikums uppfinnare och 
innovatörer. 
 
Ett samarbetsavtal tecknades även mellan GWIIN – the Global Women Inventors and Innovators 
Network och STIK, Sverige. 
 
Mer information: admin2015@ifia.nu  
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