
Uppfinnarna utan pengar när stor bolagen tar hand om potten! 
 

Vinnovas pengar går små uppfinnare förbi, Volvo tar hand om merparten! 

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova delade förra året ut 1,5 miljarder kronor i 
bidrag till forskning och utveckling. Till största delen hamnade pengarna hos svenska 
storföretag och bara en liten del till små uppfinnare. 

Det känns konstigt att stora företag ska ha en så stor andel av pengarna. Man blir mörkrädd. Det behövs en 
principdiskussion på ett högre plan, säger Svenska uppfinnareföreningens vd Wanja Bellander till webbtidningen 
Realtid.se som granskat hur Vinnova fördelat sitt forskningsstöd. 
 
Fordägda Volvo Personvagnar fick det enskilt största bidraget förra året, 125 miljoner kronor. Näst mest, 99 milj 
kronor, fick de statliga industriforskningsinstituten som ingår i det helstatliga bolaget Ireco. På tredje plats i 
Vinnovaligan kom Saab som fick 80 milj. 
 
Därefter kommer de stora forskningsinstitutionerna på de kända högskolorna. KTH-forskarna fick till exempel 78 
miljarder kronor och Chalmersforskarna 70 milj. 
 
Inte heller småföretagsstödet Forska Väx får nåd. 100 miljoner kronor totalt är för litet. Förra året kom det in 
1.200 ansökningar men bara 200 fick pengar. 
 
- Det är rena lotteriet, säger uppfinnaren Rolf Ingersjö till Realtid.se 
 
Uppfinnarföreningen klagade i början av mars hos näringsminister Maud Olofsson över att högskolorna slipper 
kravet på medfinansiering. Alla andra måste själva satsa in lika mycket som Vinnova bidrar med. 
 
Också Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsbidrag går de små uppfinnarna förbi. Energimyndigheten 
gav förra året 723 miljoner kronor i bidrag, varav merparten gick till högskolor och universitet.  
 
Universitetet i Växjö toppar till exempel med 107 miljoner kronor medan samtliga småföretag fick dela på ungefär 
lika mycket. 

 
Ropet från en svensk uppfinnare vars röst försvinner in i dimman? 

 
Hallå Wanja. 
Wanja vet också, men vad fan hjälper det? 
Har gjort några försök att nå dig, dessvärre med krångel som följd. 
Hoppas det går bättre nu. 
  
Har deltagit med min uppfinning "Krontaket" -ett sätt att utvinna solenergi ur plåttak. 
Det har inneburit ett drygt dussin kontakter. 
I huvudsak från presumtiva konsumenter och Asien baserade idéraggare. 
Några resultat i form av sålda patent, licenstagare, partners etc. har det dessvärre inte blivigt. 
  
Jobbar själv vidare med utvecklandet, testandet och kontaktsökandet för innovationen 
eftersom den, inte minst i dagens energi- och miljöbekymmer, är allt mer angelägen. 
Allt efter ork och egna ekonomiska resurser.Och ett, åtminstone moraliskt stöd av KTH. 
(Institutet för energiteknik, KTH Stockholm) 
  
Mina många (och långa) kontakter med allsköns stödorganisationer som: Almi, Nutek, 
Vinnova, IUC etc. har mest bestått av "stort snack i liten verkstad." 
Är nu hjärtligt trött på meningslösa möten, ifyllande av blanketter,svävande svar, menings- 
lösa rekommendationer och utdragna processer.(Ex. IUC Öst, har "brådskande behandlat" 
de blanketter man begärt i mer än ett år. Hela tiden ursäktat sig med "interna problem" tills 
nu efter valet, då tydligen Maud Olofsson blivit  den skyldige.(Läs den nya regeringen.) 
  



Min innovation kommer, om den hamnar i rätt händer, bli till stor nytta för många människor 
i många länder. Ett system som kan förvandla, idag passiva plåttak, till enkla, effektiva, 
stryktåliga,  driftsäkra  och osynliga solfångare.  
Det handlar om tillvaratagande av förnyelsebar, miljövänlig i och skattefri energi! 
Ett av de system som redan idag är nödvändiga för vår överlevnad. 
  
Hjälp mig att hjälpa! 
  
Mvh   tord olsson 
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