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om Börje Ohlin och de kommentarer som denne hade

kunna klara alla stafettsträckorna själva?

och tycf s ornättl,ga. Satsringen pa aLade-nisLa

med anledning av det som nämndes iartikeln och alla

Alltså att på egen hand ta sig hela vägen från
idd och produktdesign till patentering, f inansie-

forskare och redan framgångsrika företag
övcrst,spr nittin nrorpnl medan innovations-

ring, presentation, fabrikation, marknadsföring,

satsningarna på fria uppf innare och små men

materialinköp, montering, leverans, fakturering
och hyllplats i butiken. Det är det ju ytterst få

kreativa utveckl ingsföretag endast får smulor.
Etl Innovationspolitislt.åd borce göra srsen.

som orkar och förmårl Frägan är viktig om vi
vill att vårl land skall dra nytta av alla de goda

anser socialdemokraterna, Hur dä, frågar sig

demiska organisationer som får bidrag. Det får inte heller
vara som i dag förenat med så stora kostnader för att få

idder och patenterade svenska uppfinningar,

förbli fattiga och misstrodda utan vederhäftiga

ett bidrag att det är billigare att avstå. Ett problem som

som kan generera arbetstillfällen och exportinkomster till oss alla. Tyvärr har ju pionjärandan

talesmän.

inför är oförmågan att söka de bidrag som f inns att få.
Anledningen är ofta att kompetens ej f inns för det pap-

sinat för länge sedan, åtminstone när det gäller

vore alt se extra incitament or h eLonomisk

att testa nya lekniska projekt och företagsideer

trygghet lill riskutsatta pionjärer, ent'eprenö-

persarbete som erfordras, eller att kostnaden för att söka

på marknaden. Däremot satsar vi på fonder,

rer, f inansiärer

ett bidrag kan, om det uteblir, bli katastrofalt och äventyra

"beeapnade akiier". Triss. trav och Lolto och

full avdragsrätt för vänner och släktingar om

företagets fortlevnad. Här borde samhället ställa upp,

hoppas att detta skall göra oss ännu rikare.

starthjälpen misslyckas vid ekonomisk och teknologisk satsning. Därutöver gärna sponsrade

problem som han haft med f inansieringen.
Mycket i det han nämner känner jag igen och jag förstår
att dei jag upplevt är något som de flesta innovatörer
upplevt och upplever. För att vi skall få en förändring

i

Sverige så kan det inte bara vara stora företag eller aka-

de f lesta innovatörer och små innovativa företag står

Genuina uppf innare, duktiga serie-uppfinna-

kostnadsfritt med kunnig personal och hjälpa till.
När man har fått betala tillbaka hela SIC-lånet (Stif-

kreativa och energiska uppfinnare, som tycks

En framkomlig väg för svensk utveckling

e6l S6rgensmän. Exe.npelvis

re alltså, har visserligen en ovärderlig super-

utställningsplatser på passande större mässor

telsen Innovationscentrum) på grund av att företaget
inte hade några pengar när två år hade gått av laneti-

talang, nästan som Zlatan. Carola. Tomas

och utställningar i Sverige och utomlands.

Tranströmer eller Jussi Björling. Men ingen har

Och varför inte en statlig patentmäl lare och

den. samtidigt som de företag som hade pengar, f ick

väl krävt att dessa begåvningar måste fixa och

ena halvan efterskänkt förstod man att något var fel.
Ytterligare fel blev det när jag sökte utvecklingsbidrag

leverera allting själva utan någon assistans?

licensförmedling? Nästan som Arbetsförmedlingen, Ar det verkligen politiskt omöjligt att
sona rnaneppn och låpsa ut 'röda matlor" iör

och blev erbjuden

Hur skul{e Zlatan kunna spela fotboll utan
.nedspelare och lag? Varf ör dä kräva allt av oss

500.000 kr men kom underfund med

att det skulle vara dyrare att ta erbjudandet än att avstå.

uppf innare? Att uppf innare på en och samma

Det fanns en möjlighet att få h1älp med utvecklingen av

gång måste vara entreprenörer. säljare och

de seriösa pionjärerna, till gagn för det svensla
näringsi ivet och löntagarkol lektivet?
Svenska

"risklapitalbolag satsarju iställel

nya innovationer. Arbetsnamnet var" forskare iföretag".

PR-män för att endast därför kunna attrahera

på vårdbolag och skolor med evig kundtillgång

För mig var det närmsta och enklaste att söka hjälp på

f

inansmän och affärsänglar samt godkännas av
Draknästet och Connect är ju orimligtl

och säker prof itl Medan svensken igemen

som ligger i min hemstad. Jag sökte och f ick avslag,
motiveringen var" han är ju bara ingenjör" Oavsett att
SP

Thomas Alva Edison underdrev svårigheterna

personen som skulle hjälpa mig jobbade intimt ihop med

samt ga'nla etablerade företag sitter nöjda och
dästa och inte ids bryta nv rna"k. löretagens

vid ieknisk utveckling; i Sverige krävs inte
"bara" 90, utan över 95 procent transpiration,

ägare är ofta anonyma och de anställda direktörerna vågar inte pröva något nytt av ängslan

1OO procent inspiration och envishetl
Vilket ju är omöjligt att uppbåda hos en och

att missiyckas och hanrna ute i lv'an. Bättre da

av samhället oavsett om det är ett universitet eller

enskild människa som gör den. Samhället måste stötta

samma uppfinnare och människal

pension, som lack ör servilt uppträdande in'ö'

hela innovationen inte bara det som kommer till när den

Våra rikspolitiker och ministrar tycks inte
vilja förstå varför goda svenska uppfinningar

styrelsen.

så sällan blir exploaterade i Sverige. Därför
fortsätter raden av näringsministrar (som An-

orsaken till den Svenska Paradoxen, d v s

de yttersta inom sökområdet,

Det måste bli en ändring, innovationer måste premieras

största kostnaden är tagen. Stötta totalt när hela iden är
framtagen, inte bara delar.
För att avsluta vill jag citera ett känt uttryck" det spelar

förutom

ingen roll om katten är svart eller vit, bara den fångar

nie Lööf och Maud Olofsson) och EU:s Gunnar

råttor" och så borde det vara även med innovationer. Inte

Hökmark m

ersättning beroende på vem som gör dem.
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Här f inns nog det verkliga dilemmat och

- att

vi svenskar är särskilt bra på att kreera uppfin
ningar. men sårskilt daliga på atl exploatera

deml
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