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Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Regeringen beslöt chefen förden 1993 bemyndiga11 juni att
Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdrag överatt atten se
stöd för främja innovationsverksamhet.att

uppdragetI ingick bland behoven stöd tillstudera innovationer,annat att av
dessa relation regelverk och befintliga bidragssystemsätta i till gällande samt

lägga förslag på hur stimulera ochinsatser för stödja innovationeratt attstatens
bör utformas.

Vidare ingick i uppdraget behovet särskildprövaatt av en
innovationsstödjande fond och, så bedöms nödvändigt, föreslå åtgärder påom
skatteområdet för främja Utredningen fick till uppgiftinnovationer. ävenatt att
jämföra innovationsklimatet andra länder.i Sverige med

Utredningen skulle överlämnas septemberden 15 1993.senast

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen, statsrådet P.av
Westerberg den juni professorn Bengt-Arne Vedin till utredare.11 1993

Till sekreterare i utredningen förordnades dag civilekonom Persamma
Niederbach.

Utredningen Innovationsutredningen.antog namnet

Härmed överlämnas betänkandet: förInnovationer Sverige.

Innovationsutredningen arbete.avslutar därmed sitt

Stockholm 15 september 1993

Bengt-Arne Vedin

NiederbachPer



Förord

och synpunkterskriftliga förslagarbete tagitunderhar sittUtredningen emot
förfrågningar och enkäter,efterdelvisorganisationer,ochfrån 250 personerca

råd ochinhämtakunnatmånga. harungefär lika Vifråntelefonledes
med drygt 120sammanträffandenpersonligaerfarenheter personer.genom

material från fyra länder. Vi harmedbidragitAttachéer harTekniskaSveriges
statistik- ochmindre fylligtellerfåttpå beställning inochspontant mer

tiotal individer ochfrånför utredningenspecielltanalysmaterial ett
vill tacka.bidrag vialla dessaFörorganisationer.

allaförslag.utredningens Inteavvägningenimpulser har utnyttjats iDessa av
detaljer.väl många Vi citerardetändå tycka ärkanläsarenredovisas attmen

det kort.tidhade göralångt eftersom intedet blev jagChurchill: att

septemberStockholm 199315

VedinBengt-Arne
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Sammanfattning

för samhälletlönsammycket lönsam,samhällsekonomisktInnovation är mer
företaget.enskildaför detän

utveckling ochtekniskinnehållerinnovationsprojektEtt moment avav
beskrivaslåter lättasttekniska utvecklingen sigkommersialisering. Den --

tekniksammanjämkningenmedan självalättinnebär det ärvilket inte att av-
skapanämligen klaratredjeinnebärmarknadskravoch att attmoment,ett av

finns därförbetalar för. intevill ha och Detkunderna faktisktnågot ensom
fel,leder tankarnaoch ordetmånga,enda innovationsprocess utan process

ingår någotmål i störrei siginnovation inte äreftersom system.utanett
innovationsverksamheten ifacetternade mångasöker beskrivaUtredningen av

för verksamma insatser.grundsamhället, som en

såandra ländervarför liksom prövatförklarar SverigefacettermångaDessa
harKreativitetför främja innovation.och olikartade instrumentmånga att

ocksåinnebärkreativitet. Kreativitettillföda och inspireraegenskapen att ny
välja mellan innovation iinte kangränsöverskridande. betyderDet att man

mellanexisterande företag,nyföretagande ochmellanföretag,små eller stora
forskare, mellanellerutvecklingsingenjöreranställdafria uppfinnare,

uppfinnargenierhögproduktivabredden ochförslagsverksamhet på utan man
konkurrens.mångfald ochvälja alltsammansmåste -

generella förutsättningar:mycketstyckeninnebär vissai gottDet
osäkerhet,makroekonomisk ingainflation, låglåg låginvesteringsklimat, ränta,

välför storföretagför företagspelplaninlåsningseffekter, nya somsamma -
viktigaste.också de överlägsetfaktorerfungerande marknader. ärDessa

psykologiskadetpåverkar på sikt ävenekonomiska signalsystemDetta
direkta åtgärderpå detta kaninverkainnovationsklimatet. För att vara

signalsystemetövergripandebivillkoret detmed det viktigaverksamma, att
dem:fåinte motsäga

förebildenårlig innovationsvecka:till detbörregeringen att arrangeras en0 se
folkfestuppfinnarveckanårliga ärfrån där denkan hämtas USA somen

presidentenibland invigs av
skullehögskolor tjänaochadjungerade uppfinnare vid universitet som0

ochkunskapsbas,och själva öka sininspirationskällorhögskolans systemet
uppfinnarnasskulle höja status

förbetydelsematerial innovationernasoch bättre0 ommer
grundläggande skolbildningenför densamhällsutvecklingen

blandimmaterialrätt,förstärkning uppfinnarnas ettannat0 av
ochvid tvist,opartisk instansRåd kanInnovationsetiskt tjäna ensomsom

bruksmönster,svensktinförandeförnyad prövning ettett svagareavav
länderfinns allt fler i Europaskydd den itypav som

existerande företagfrånavknoppningsföretagtill stöd förmöjlighet0 samma
högskolanfinns för företagredan sprungna ursom

förfull skattetransparensriskfonden, innebärbolagsform, som0 en ny
tålmodiga placeringarmycketriskvilliga ochutbyteplacerarna i mot
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Några förslagen har direkta ekonomiska effekter, bland annat:av

avdragsmöjligheter för uppfinnares särskilt förknippadekostnader, de med0
patentering
skattefritt på uppfinningroyalty inkomst patenterad de första två åren,0 av
därefter beskattning kapital, vilket fårinkomst gör att parternasom av

effekter:betalning början, medintresse större i treav
uppfinnaren erfarenhetsmässigtinvesterar i utvecklaattpengarna nya-

uppfinningar: höjd innovationstakt
företaget, utbetalning, harstörre större intressenoterar attsom en av-

snabbt till påidén innovation marknaden: höjdomsätta innovationstakt
uppfinnaressvenska sälja uppfinningar utomlandsincitament att-

och placera royalty-inkomsten där minskar kraftigt
Skatteregler företag,tillämpas i vilket påverkaräven internt0 samma

företagen dockinnovationsvillkoren inne med tak föri gynnsamt ett
förmånsbehandlingen sådan intern-royaltyav
skattefritt avdrag till miljon år påkronor inkomst för1 tjänst0 upp per av
placeringar innovationsföretagi innovationer och
regionala produktråden dels dag,satsningar i dels denvia0 genom som av
Utvecklingsfondsutredningen föreslagna såddkapitalfonden, inriktad på
teknisk dels också från fonden förinnovation, kreativt kapital, med bredare
sikte

Innovations-Centrum med styrelse kan miljoner100ett satsa0 egen som
kronor år på idéer främst tidiga stadier med sikte på klarai attper men
konkreta kundkrav

förexperiment inom Innovations-Centrums verksamhet, först med0 ramen en
patenteringsfond, sedan också med kapital till riskfyllda tidiga investeringar

riskvilligavia investerare
kraftigt utökad på teknikupphandlingsatsning innovativ från mindre0 en

företag och uppfinnare enligt den modell SNITS utvecklat efterNUTEKsom
framgångsrikt amerikanskt mönster

dels påbyggnad NUTEK:s egetav program-
dels obligatorisk andel teknikupphandlingall statlig tillav-
mindre företag, den amerikanska modellenisom

Innovationssystemet i samhället liksom företagi i måste ständigtstort ett
utvecklas, bland drar lärdom eller mindreannat attgenom man av mer
dyrköpta erfarenheter. mekanism behöverDenna stärkas både i organ som
direkt arbetar med utvecklingsinsatser och i samhället dess helhet.i En deav
åtgärder föreslås förstärkt innovationsforskning.ärsom

Regeringen bör funktioninrätta innovationsombud. Dels gäller det atten som
förhindra regler och åtgärder eller mindre förbiseende fåratt mer av
innovationshämmande effekter. Dels gäller det till inte missaratt attse man
chanser till innovation. exempel beslutade förebådadeEtt och påär satsningar
utbyggd infrastruktur, där tidig inbjudan till idéer förinnovativa attom grepp
förbättra projekten möjlighet borde till eftersom denär intetasen som vara,
kostar något kan mycket och skapamen spara mer.



InledningKapitel

faktorn bakomkanske viktigastebred mening denInnovationsverksamhet i är
kanverksamhetmateriell välfärd.tillväxt och Det ärekonomisk en som ge

vinstmarginaler och tillväxt. Innovation ärkonkurrensfördelar,företag stora
helhet för det enskildasamhället dess änlönsam för isamtidigt ännu mer

samhällsekonomiska vinsten motiverarföretaget. högainnoverande Den
helst.vilkainnovationsfrämjande åtgärder inte sommen

krävs detgenomföra något Eftersom det ärinnebärInnovation nyttnytt.att -
färdiga ellerdet finnsbanar mark; ingatautologimed receptatt nymanen -

detöverraskningfölja dem och det ingendå skulle allasystern, vorenya -
ställetordet innovationsverksamhet iDärför använder vi härinte nytt.vore

finns giveningenalltför populära innovationsprocess. Detför det
idélyckosam förverkligad liggerbakom varjeinnovationsprocess utan enens,
från idé tillofta till och med missvisandeunik händelser. sägaräcka Det är att

behövdeoch dessutomuppstod intetprodukt eftersom idén inte tommaur
misslyckanden,och blötas,andra idéer, mötakombineras med stötas

nå framgång.för till slutför språng och mutationer,transformeras, utsättas att

elleroch opersonligadrivs fram individer inteskapas ochIdéer systernavav
ytterligare risktagandeidé förenat medskapa och drivastrukturer. Att är etten

vågspel. Själva drivandetnämligen psykologisktdet ekonomiska,utöver ett av
också och minstdärmed intefasta föredömen och givna äridén, recept,utan

försöka beskriva det arbetssättvanligtpersonberoende. Det är att som en
för fram eller flera idéer tilldrivaindivid, eller arbetslag, utnyttjat att enen

ochorganisationsstruktur, arbetsprocess. Detframgång systemi termer av
sådana framgångsrika arbetslag,lära mycketvisserligen möjligtär att menav

individ och idé,individer, och ibland ärkombinationenofta detär somavav
Förslag för främjastruktur ellerhemligheten, mycket än attsystem.mer

måste bygga på detta.innovationsverksamhet

självändamål.för samhället någotvarken företag ellerInnovation iär ett
innovationsverksamheten komponent i sinFöretaget som enser

affärsidéer och Måttstockarnaoch den betingas strategi.affärsverksamhet, av
överlevnadsmöjligheter. På samhällsnivåföretagets ochrelaterade till vinst-är

miljö, ökad sysselsättning, intemålen ekonomisk tillväxt, bättrekan vara
isolerat.innovation

finnsbeskriven detfinns enda lätt innovationsprocess,och med det inteI att en
ellersamhälle enkla och klara tumreglerför företag ellerheller inte sigvare

bedrivas bättre och effektivare.för innovationsverksamheten kanhurrecept
ingår helhet medEftersom det verksamhet i störreär merenen som
oberoende dessa.övergripande mål, kan den heller inte avses

befrämja olikaoch åtgärder för innovation utiförklararDetta attatt system ser
förklarar bara Sverigeväl olika företag. inteolika länder, lika i Det attsom

stödformer stödjandemångfald olikartade ochmedexperimenterat en



företagen de bestämmande faktorerna alltså bransch,strukturer. I är t.ex.
marknadsförutsättningar, affärsidéer och På nationsnivåteknik, strategier. kan

allmän ekonomisk politik, näringsstruktur,det bolagsregler,ägarmönster,vara
attityder och kultur, regionala ojämnheter och politiskt federativsystem t.ex.-

konfederativ påverkar.eller statsorganisation som-

utredning har fokus på den innovationsverksamhet sker utanförDenna som
storföretagens reguljära. villkor präglar ochDe innovationegen som som

bestämmer också uppläggningen utredningen.skisserats ovan av

problem med beskriva innovationsverksamhet redan skisseratsDe att som
utvecklas. krävs till exempel mycket utförligarebehöver diskussionDet en av

vad döljer den allomfattande innovationsverksamhetsig i jagsom som
Och innovationsprocessangivit än ingen existerar i meningen attsom ram. om

ändåden skulle enda och entydig så det möjligt beskriva någraär attvara en
typfall och några möjligtviktiga situationer och nödvändigt för förståatt-
behov och möjligheter vad gäller stöd till innovation. Dessutom det viktigtär

belysa finns,de bilder helt enkelt eftersominnovationsprocessenatt av som
tenderar dominera både synfält och på iblanddessa olyckligt idéersättettatt

verksamma åtgärder.om

Som kan redan genomgång Sveriges olika tillantytt ansatseren av
innovationsstöd belysa problemen, och internationellt kan mångfald tillän mer

mångfaldbelysningen hämtas. och problem frågor kringJust gör att
innovationskomplexet belysts upprepade gånger svenska utredningar,i och
dessa liksom olika forskningsresultat värda redovisaärrapporter att ettsom
underlag för diskussion tänkbara åtgärder. Eftersom konstateratvi atten av

företagansvariga i har brottas med brist på entydig och ensartadatt samma
innovationsprocess de samhälleliga åtgärder, har valtöverväger jagsom som

överskådlig form bland hur företag valti göratt rapportera annat stora attsom
på uttalad konkurrensfördel.innovationsatsa som

vill komma med förslag konkreta åtgärder har flera faktorerDen attsom om
beakta vid sidan dem relaterade till innovationsverksamhetenär iav som

det första det alltså den samhällstrukturträngre mening. För störreär som
innovationskomplexet ingår det andra det den ekonomi påverkarFör är som
eventuella åtgärder: någotvill in med direkta subventionertom man ex av

måsteslag, beakta utnyttjandet skatteintäkter innebär avsevärdattman av en
välfärdsförlust. det tredje måste åtgärderna effektiva relation tillFör ivara
slutmålet, fler lyckade och önskvärda idéer praktiskt bruk,är i inte tillsom
exempel fler råa idéer eller riskkapital tillväxten dessaiänannatmer om-
faktorer faktiskt också önskade slutresultatet.översätts i detmer av



mångfaldInnovationsverksamhetensKapitel 2.

förståinnovationsverksamhet samhället bör hurkunna påverka olika slags iFör att man
många, ochdet finnsgår till. Problemet inte innovationsprocessdenna är att utanen

någonkan hävda det oftadominerar. inte sig iingen Man rörattatt om en process
inflätadutvecklingen oupplösligt andrarimlig innovation imening, åratt motutan

verksamhet dess mångfald och med desskapitel beskrivs dennaskeenden. detta iI
hemma.där den hörlänkar till den större ram

Begrepp2.1

exakt tentamensjrågorprofessor det här niEinstein,- Men, år samma som gav
året. har ändrat allaa svaren.Det inör et,örra 8 8 J 8-

uppfinnare, idé, kreativitet uppträder iinnovatör,innovation,Begrepp som
utredningens direktiv. Eftersomekonomisk debatt, några dem iav

iblandanvänder några demallmänspråket ibland synonymer, somav som
signalord, kort och praktiskt inriktadvärdeladdade behöver vipositivt en

begreppsdiskussion.

flera hundra olika definitioner litteraturen. kankreativitet har i De iBegreppet
sammanfattas till förmågan åstadkomma något ochde flesta fall nyttatt

för skulle medfast kanske konstverk intressant,nyttigt nyttigt ersättas
leder sådan definition tilltilltalande eller säljande. Uppenbarligen en nya

och vad skallfrågor, nämligen vad tillräckligt viär nyttsom anse somom
det kreativa resultatetfallet tekniska nyheter ligger det nyttiga inyttigt. I att

ekonomiskt detsäljas på marknad eller åtminstone kan räckakan utnyttjasen
produktionsprocess.företag introducerar detmed i sinatt ett

från grekiskan, betydde hos Platon urbild haridé, kommerBegreppet mensom
föreställningkommit innebära huvudsedan över taget.att

och införs ekonomin Schumpeter,innovation i ävenBegreppen entreprenör av
någonde ordkonstruktioner funnits tidigare; betyderentreprenör somom som

något och finns hos betydelsen byggentreprenör; hosföretar sig även ioss
pådet den nyföretagareSchumpeter initiativ sig göraär tar attegetsom

nyhet fått genomslag ekonomin, och förnågot Innovation är inytt. en som
nyhet produkt;begreppet betydligt vidare teknisk eller detSchumpeter är än

omfattar arbeta ellersätt organisera.attt.ex. attnya

har länge studerat och deras ekonomiskaOECD innovationerInom man
hafteffekter och följaktligen anledning grubbla kring begreppatt som

tekniskoch innovatör. Där har konstaterat innovationinnovation ärattman en
förts fram till lansering form produkt eller ochidé i en process, somsom av

processfallet sålyckats på marknaden, i åtminstone till vida att processen
företag.kommersielltutnyttjas ettav



skall förverkligas och lyckas påvidare för idéOECD konstaterar attatt enen
företag, kanskeflera utvecklingslag,marknad krävs allmänheti ett ettpersoner,

därför begreppetmed flera. rekommenderar innovatörtill och Man att
stårförbehålles den organisation för hela detundvikes eller åtminstone som

genomförda innovationsarbetet.

uppfinnare erbjuder engelskanvåra svenska ord uppfinning ochFör oss
uppenbarligen orden inventor och invention.

ocksåalltså sammanfatta idé det bredaste begreppetkanVi äratt som
innefattar affärsidé och marknadsidé. Uppfinning teknisk idéärt.ex. en av

specialfall nyhetshöjden räcker förnågon nyhetshöjd. gäller för detPatent att
någon finner det bekosta dettaoch dessutom intressantpatentering att att

framgångsrikskydd. slutligt idé,immaterialrättliga Innovation är ären som
resultatet hel omfattande och komplex verksamhet under vilken möjligenav en

idén kraftigt modifierats, förenklats eller byggts på.den ursprungliga
företag, de fall däroftast inte individ iInnovatören är utan ett menen

såuppfinnaren också företagsstartare och han eller honär entreprenör är
innovatören.

talas Därmed läggs, rimligtutredningens direktiv innovatörer. är,I om som
genomförda idéprojekten, endast på dentonvikten på de ekonomiskt inte

måste alltså ligga på hela den integreradeursprungliga idégenereringen. Fokus
nyheter till slut påkopplade verksamhet innebär lyckasoch attsom en

marknad.

Kreativitet2.2

Är fantasien dagligt brödvad vill människor detFantasi ni, inte Somsom ger er-
fabrikerbygger hus Driverera era

PatrasketHjalmar Bergman:

förmågan och någotKreativitet viljan och skapa Precisär prövaatt nytt. som
släkting nyfikenheten det inneboende mänsklig egenskap.sin nära är Inomen

öka vår livskvalitet och påverka vår världsuppfattning,konsten kan den i
näringslivet skapar kreativitet ekonomisk och välfärd.annan

ekonomisk utvecklingSchumpeter talar innovation och helt beroendesomom
kreativ det nyskapade konkurrerar föregångare.destruktion, sinaatt utav av

På så kreativitet konkurrensfaktor djupgående slag: tillsätt är vägenen av
avvikande, kanske unika produktegenskaper.

tvångetnyskaparen det dessutom lusten och upptäcka, uppfinna,För är att
hitta på. lust det, tillfredsställande känsla, lösningar påEn djuptär atten se
problem, skapa och utveckla idéer. belöning det demEn äratt att attnya se
förverkligade, liksom glädje det färdiga verket. tvångartistens Ettöver är

också, många går låta grubblaskapandet nyskapare: det inte blisäger att att
försöka förbi det ineffektivt,problem eller hitta verkaröver vägaratt som

därfördåligt, krångligt, besvärligt. tvång minst idéskaparenEtt inte att vet
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kommeroch besväroförståelse, vilka hinderoch vilkenvilka problem attsom
förverkligad.idén till äventyrs ärmöta innan

tillmotstånd försökenförstås, rimligt är,beståendedet görTy motsom
heller allaså kreativ. intemå aldrig Det ärdestruktiondestruktion, som varaen

de i denförtjänar inframgång, i meningenförtjänaridéer att passarsom
andra ochprodukter,föreställningar,ekologi organisationer, avav

Fråganbefolkar världen. äroch problemlösningarkonkurrerande idéer som
ibland riskerarpå marknaden inteskulle klara sigidé faktisktbara somom en

och organisationer.föreställningarpå existerandegå under grundatt av

modifikationer inomfrån mindreefter nyhetsgrad,brukar beskrivasIdéer
tillvad det kankonst ellerteknik, produkter,existerande tradition och nu vara,

försökt skapaMånga harfunktioner.arbeta eller helthelt sätt att nyanya
arbetarpatentverkendessa ytterligheter;eller hierarkier mellanskalor, stegar

patentansökandet villfrågan verkningshöjd, sägamedregelmässigt om enom
PiatierlA.för motiveranågot tillräckligtinnehåller är ett patent.attnyttsom

på vilka något kangrader ocheller olika sättpå 330har givit matris 15x22en
nytt.vara

måla,ellermåverkligt radikal idé, det sätt tonsättaEn nytt attett en nyvara
motstånd alldeles ivetenskaplig teori, störstprodukt eller möteren ny

eftersom omvärldensvår förklara, ärradikala idénportgången. denFörst är att
denoch sällan eftersomspråk intevid tankestil, ett annat somannanvan en -

dåligtframför hon eller hanså klart sigsjälv denkommit på idén attsernu
till slutdrabbats insikt. Omförklara för den inteklarar ännuatt avsomav

tumregler,formler,ändå etableradeblir begriplig, riskerarpresentationen
gamla ochutformade för detmetoderoch ärkanske organisationer vanasom

käppar hjulet.arbeta isättet sättaatt att

lösning.automatiskt leder tillproblemforrnulering rättbrukarMan säga rättatt
framgångsrika idéerochmånga elegantaknappast generell,Satsen är men

med deteller problem,skärapå avgränsabygger sätt ettett nytt att ut, somse
sakenslösning. ligger ihade enda Detgamla bara givensynsättet natur atten

skallfrågeställningardet derasproblemen givna ärinte är utan somom
meningsfulltdå detsöks inteifrågasättas, och de ärär attnyaom svar som -

eftertentamensfrågor och betygställa sätta svaren.

På såproblembeskrivningar.etableradegäller hellerGamla tumregler inte,
för kreativitetkritik med utbildasammanfatta problem ochkansätt attman
nyskapandeochskaparförmåga. går mellan bisarrerioch gränsenVaratt testa

marginell,fungerandeoch dålig, ochbedömer idéVem är menny nyom en ny
varkenkundeOm sådana bedömningar göras,eller och lysande voreny

eller spekulationer iaktiebörsen lika osäkerdenna utredning nödvändig, unga
finns förnågot detockså gränslovande konstnärer möjliga. Det säger att enom

handlingidéfram till bedömninghur långt kan utreda sig av en nyenman --
fungerar.ofta endaoch praktiskt detär somprov

1 Pinter, London 1984.Innovation, FrancisBarriers to
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finns, åtminstone från och framåt, många till förklaraDet Descartes ansatser att
hur det mänskliga tänkandet fungerar. heller försök förståsaknas inteDet att

frånkreativiteten, reducera den till illa förstådd logik tillvariantatt atten av se
den något radikalt minnesförmåga.annorlunda logik och färskasteän Desom
teorierna tycks underbygga idén kreativitet avvikande från logiken enom som
logik likväl krävs vid kreativitetens resultat. Dock behövsprövningensom av

tänkandets för beskriva praktiska erfarenheteringen teori nyskapandeatt av
förmåga.

Även själva begreppet intelligens för eftersom mångaövrigt omtvistat,är
forskare där vill inrymma kreativitet, medan intelligenstest brukar sakna den
kreativa dimensionen. Väljer alltså intelligenstestets resultatman som
definition såpå intelligens finns heller direkt samband mellan intelligensinget
och kreativitet så länge den praktiska intelligensen nivå.överstiger vissen-
Alla människor åtminstone någon mån kreativa; under livsutvecklingenär i lär
de flesta eller mindre väl undertrycka vår kreativitet ochatt attav oss mer
betona kritik, systematik och logik; finns det metoder lär huromvänt som oss

varierande grad kan påvi i lätta barriären kreativitet.mot

Uttrycket den praktiska intelligensen bygger bl.a. på amerikanskintressanten
undersökning, pekar på många intelligenstest utformningsinattsom genom
och föri och oavsiktligt, så många andra kreativitetshindersig tenderarsom

nedvärdera kreativt beteende.viss yttring MacKinnon studeradeatt treen av
högkreativa forskare, vanliga forskare och duktiga uppfinnare. Degrupper:

högkreativa forskarna urvalet hade liksom de duktiga uppfinnarnai valts ut
efter kriteriet de hade framgångsrikt påantal och idéer lanseradeatt ett patent
marknaden.

Intelligenstestet uppvisade skillnad mellan alla forskare å ochsidanstor ena
uppfinnarna å den andra, på forskarevilket visade bero lärt avståsig sigatt att
från ellergissa chansa på de frågor intelligenstestet där dei inte vissteatt

medan uppfinnarna gissade kreativt oftast fel på så fickvissvaret, som men
bort försvann ocksåminuspoäng. Tog dessa minuspoäng det mestaman av

intelligensskillnaden. hade någon intelligens alls enligtDen inteperson som
den hade flest ekonomisk påallra och volymstörst sinatestet patentvar som

exploaterade produkter alltså bästa forskarna.deänmer-

Utöver slutsatser intelligenstester och kreativitet lär detta vikten attom oss av
observant på skillnader yrkesmässig här forskarens.i träning,vara som

Konkret uttryckt: det skillnader beteende mellan forskande uppfinnareär i och
andra uppfinnare. Klarar och handläggare så bytasägaatt atten samma av
personlighet beroende på bakgrund uppfinnarehos den sökersom
projektanslag

Intelligenstestets enögdhet speglar bara problem med skapainte att test som
inkluderar kreativitet vad samhället i praktiken uppskattar.även Enutan
granskning kursplaner och utbildningsmål för grundskola, ochgymnasiumav
högskola kreativiteten de finnsvisar inte bortglömd, alla ordenär rättaatt
där, formi stöd till nyskapande, självständighet, idéverksamhet, Menetc.av
verkligheten tenderar det beror på det grundläggandebli ochatt en annan,
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fastställas. skallproblemet kreativitet låter eller objektivtinte sig Huratt testas
då lärare bete vill kunna motivera betygsig sinaen som

så fall annorlunda helhetSvaret kan utbildningen i bör i sinatt utsevara
utformat sådan utbildning: arbetaEdward de har medBono större

helhetsuppgifter, uppgifter där det finns några eller fleramed inte givna svar
finns ingångsvärden uppgiftmöjliga, där det både fler och färre iär änensvar

förkrävs för dess lösning, kanske jakt på problem i stället lösning givnasom av
någon mån sådanasådana. Utomlands och Sverige kan vii i Derasansatser.se

förresultat borde spridas och få diskussionsunderlag flertjäna experimentsom
denna riktning liksom för reflektion, kritik och öppenhet för begränsningari i

existerande utbildning lära och lära sig. En visssätt attsamt att ut
utbildningsinriktning eftersträvar medvetet kreativitet, nämligen den vid
konstnärliga skolor högskolor.och

innovationsprocessen icke2.3 ärsom

Till komplext, oöverskådligt problem finns det enkel, rättfram lösningvarje somen -
är

bara denna utredning alla sysslar med någotInte innovation iutan som
skapa bildavseende känner naturligtvis behov sig hurett attav en av

denna formulering ligger det antagandeinnovationsprocessen I ettut.ser om
finns enda sådandet innovationsprocess, och det handlaratt atten om en
eller bild generell tillämpning. ligger dessutomäger Där ettprocess en som

låter beskrivas.antagande kan och den sigsärasatt ut attom processen

Som vi skall det på det det finns rad olikartadeär inte sättet, utanse en
både på vilken det gäller ochinnovationsprocesser, beroende innovationtyp av

vilka eller aktörer engagerade. mångfald ochDennaärpersoner som
mångtydighet ligger bakom så många länderi själva verket detär attsom

så många olika modeller för innovationsprocessen detstöttaprovat att utan att
finns entydiga verkningsfullt. Vadresultat vad är somom som passar en

fast de felaktigt inordnats ochinteprocess passar en annan, som en samma.

se 4.1Utredningen STUs stöd till teknisk forskning och innovation kap.
ställde två modeller varandra. gjorde bland bakgrundDet annatmot motman

två amerikanska undersökningar, båda med omfattande materialstora ettav av
konkreta innovationsfall, hadedär den entydigt visade alla innovationerattena

forskningen, andrasina i genombrott inom den inte endarötter att en
något samband med forskning ellerinnovation hade helstsom

forskningprojekt. två betingades själva verketResultaten de studierna i avav
forskarnas förutfattade vilka styrde urvalet och hurmeningar, innovationerav
granskningen gått till.

gårDet sålunda finna goda exempel på produkter, innovationer,att som
kommer idéer eller mindre direkt vetenskapligagenereratsur som mer ur
genombrott och forskningsresultat. konstaterande behöver kompletterats.Detta

påfallande få, några mycketDessa innovationer demär representerarmen av
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det regel undantag denekonomiska värden. änDessutom är attstora mer
den fårfår modifieras och innan sinursprungliga idén kraftigt stöpas storaom

förstdendå kan sig änmarknad. marknad visaEn vara en annan mansom
nå.trodde kunnasig

den därden citerade utredningen,långt vanligare påpekar ärDen processen,
fåreller kanskenågon, kallad uppfinnare, utvecklingsingenjör entreprenör, en

efterfrågan eller marknad,idé, upplevt behov,ett menen ensprungen ur
docktillämpning tekniken,ibland också härledd utanavsnarare ur en ny

forskningeller någonnågon helst relation till annans avegensom
roll allsspelar här ingen synlig utgör igenombrottskaraktär. Forskningen men

kunskapsbas. upplevs knappastindirekt infrastruktur och Denstället aven
det idén, möjligenuppfinnare och idéutvecklare ettsnarare somsom som ger

kunskaper.fält där kan efterfråga kompletterandeman

Även innovationsfall,modell, ligger majoritetdenna närmare en avsenare som
så.exempel på det går tillförledande förenklad. finns naturligtvis justDetär att

så påomfattad beror detOm denna modell allmäntär att omnu
finnsinnovationsforskaren så får han sådan: härefterfrågar process, en enen

blir uppmanade beskrivafärdig och olika inblandadeinnovation, när attparter
vindlande färd från idé tillhur den kom till form så blir deti en process en

produkt.

cirkelbevis, förhåller det med det ipå med slags sigPrecis sätt, ett somsamma
fyllerunderstryker: bara de idéeralla undersökningar ettstort sett som

pådet definitionenmarknadsbehov lyckas och blir Javisst,innovationer. är
marknad. ställer fråganden lyckats på Meninnovation, att man omen

hadeuppfinnare från kände den marknaden elleroch börjanentreprenör
Nolan Bushnell startadealls lika klart. Ataribehovet klart uttalat, blir intesvaret

framgång fast det företagkonsumentmarknaden medoch började sälja videospel stor
gickkunde något helst marknadsintresse.hade finna Det inteinte attpatentensom som

faktiskt hände kunderna konkret fick detundersöka fram, bara vadsig näratt se som
enkla händer.videospelet i sina

gång, följer dendå någon sällan,innovationsprocessen ut Ia,Hur menser
några frånfrån forskningsgenombrott till produkt, andra gånger den idélinjen

färdig emellertid försök ochtill innovation. vanligaste är serieDet en
modfikationer,misslyckanden, diskussion med kund leder till storasomen en

från bidrar med resultat sinaråd och internaexterna experter egnasom av
idé, vad kom denmed ur Eninnovationsprocesser. Man startar menen

projekt Idénexisterande produkt, upplevt problem, tidigare misslyckatettett
omvandlas, förfinas.modifieras, kombineras med andra, I ettmuteras,

fog hela fåexisterande storföretag med betraktakan större attprocessenman
eftersom härfram produkter generellt enskilt projekt, interntän ett mannya

också här detkan tillgodogöra olika erfarenheter. Omvänt gäller är intesig att
mycket hela portföljer.enskilda produkter såintressantaär somsom

Xerox-kopieringen.återigen förenklat exempel: Chester Carlssons uppfinningEtt av
-förkände påtagligt behovet kopiering patentritningar;CarlssonPatentingenjören av

räckte tillutvecklingsresurserdet den marknad han förutsåg. hans inteNär egnavar
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vände hanaffärsidé tekniskt sigbarakonkretiseradidén inte utansomvarmen -- produktnågorlunda färdigutvecklade idén tillBattelletill institutett ensom
tillföretag så fanns nej-alla ointresseradegjorde blandSlumpen att som granne

skaffa medlyckadeslilla företaget HaloidKodak Rochester det Corp. Somtackande i nog
och betaltdem hos kundernaställaför sälja kopiatorernainte ut tautanatt perpengar

kunderna aldrigvinstmarginal, samtidigtfantastiskkopia, vilket somsomgav en
någraaldrig velat köpakopior och därför säkertsärskilt mångatidigare tagit apparater

investeringsbarriärer övervinna.saknade attnu

idén säljaLundblad startadeLeif Innovationexempel: Inter attEtt närannat var
själva oroliga förenligt bankernaför bankkassor, därsedelframräknare varman

sälja licenser.och fattigt skulleföretagetsäkerheten rån. Eftersom nyttmot manvar
debankerna ha den, villeville de svenskaså konstruktionen klar, gärnaNär menvar

fickSå för sälja säkerhetintäkter. ställetför den: säkerhet ibetala ingainte extra attger
gicknämligen produktivitet.räknaren erbjöd,Lundblad sälja något Detannat som

lyckadesantal sedlar. licenstagare intresserasnabbare fram Den etträttatt varman
produkter sedelräknarenhade så många andravisade detvärldsföretag. Som, sig, att

tidenföljaktligen blygsamma intäkter. UnderLundbladfick någon högre prioritet,inte
lyckadesochiden svenska Innovationhade det blivit kris varvsnäringen, Inter överta

marknad.elektromekanisk kompetensmed fin just mist sinunderleverantör men somen
svenska bankernatillbaka licensen. detillverka, sedankunde tagit MenDär manman

sedelräknandethögre produktivitetendet med den i intehade tekniska ävensystem som
York,kontakt med CitiBankSå Lundblad fick i Newekonomiskt bytaatt ut. somvar

produkt riktigt fannsuppåt denköpte inteännutusen apparater som numenav som
köpesummangengäld betalade CitiBank del itill kundens krav.anpassades I aven

förskott.

produktivitet stället.sälja, så då säljer i LicensgivningSäkerhet går inte att man
marknadennågon svenskadå hitta lösning.fungerar gäller det Deninte, äratt annan

till kunden,någon Och sigså då gäller det hitta givetvisdöd, attatt anpassaannan.
förskott.produktutvecklingenhelst låta denne betala hela eller delar ioch av

så dåligt detfogmedel fick fram limforskare arbete med3Ms i sitt attNär ett som var
körsångaren ochmisslyckande. den 3Maren Artfäste, sågs det ivrigeNärinte ettsom

behovet,formulerat blevkoralhäftet välbehov bokmärken isittFry i att sättaav
med den jättelikaför de gula minneslapparnamisslyckandet utgångspunkten Post-It,

för sångböcker.vinstmarginalen. baraInte

Trygghetsrådet omkringUppfinnarskola, arrangeradsamband med SAF-PTKI aven
erfarenheten inbrotts uppbrutnaden direktafick deltagarna1980, ettavgenomen av

honom deninbrottssäkert lås. skolanidé: han konstrueradedörr Lärarnaett gaven
låsmarknaden, och det gjordevad fannsnaturliga uppgiften redaatt ta som

halvdussin låskonstruktioner liknande hans.bedrövad: det fanns redan Menhonom ett
såenkelt: dörren gick forceravarför ändå inbrott integjordes det Svaret attvar om

Uppfinnaren dock Vadlätt sig inte.fanns det fönster igenom.sigatt taett gavsom var
finareelektronik,stal Ofta detdet TV-apparater,tjuvarna typvarvar

såkodningsanordning barakanske video. konstrueradestereoanläggningar, Han atten
marknaden.sådana kodlåsdag finnsmed koden kunde utnyttja Iägaren apparaten.
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Televerket och misslyckandenEricsson hade dyrköpta erfarenheter ochL M sinavar
gickmed tillräckligt bra elektroniska bakom detelefonstationer sig,göra näratt

Ellemtel. sömnlösaIdéer kom dessadystra erfarenheter,AXE i nättersamman om ur ur
där sökt programfel de tidigare liksom de kom den omsorgsfullai stationerna,man ur
kravspecifikation helt arbetslag bearbetade år. Kanske detiett ettsom par var
företagens smala lycka de tidigare så tydligt problematiskasatsningarnaatt attvar man
valde helt stället för lappa och lagai medIvägar organisation,attnya en ny
familjeföretagets sammanhållning och kampanda

En utredning från bildIVA citerar Rosenberg och Kline: denen av
processenzkedjekopplade se figur 2.1.. Denna utveckladär i motsättning mot

föreställningen forskningdet är är till innovationer, fast denatt rotensom
antyder fortfarande linjärt förlopp från idé till produkt, ehuru den iett
undertexten och med pilarna åt i bilden markerarvänster det äratt ett
ständigt sökande och anpassande.

Figur 2.1. alternativ bildEn innovationsprocessen.av

Forskning

- TekniskD 5kunskap u.

u v 1 fC Di[bur55mm :samma 0; DUpplinningsPotentiell asmarknad marknads-produktionjusteringarl öring

Symboler:Cánnovationskeda.hlaedback.FssårskiltviktigteodbackKopplingar innovationskedja.K: mellan tekniskkunskapochforskningD Kopplingmellanforskningochupplinningslasen
laKopplingmellanlorskningochinnovationskedjaniformavinstrumantuweckling.verktygetc.

Källa: Rosenbergoch Kline 1989

sammanfatta:För sekvensen från forskning till fel.innovation Likasåatt är
den enkla från idé till produkt. Kanske bör akta försigtrappstegen attman
alls konstruera samband från till... till innovation eftersomtypenav ens
den kan behöva byggas på med fortsatt utveckling,tjänster, betraktassenare

relaterad till idégivare företagoch utvecklande kontra idén t.ex.i sigsom
utvecklade tomografinEMI fick produkten och andra övertogmen ge upp
marknaden. Kanske skall frånibland idé tillsäga idé eller från produktman
till produkt eller från behov till idé. Andra alternativ från efterfråganär till

2 LandauR. och N. Rosenberg,eds:The Positive Sum Strategy, National Academy Press1986.
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frånoch från till problem eller drastisktproblem symptom mer
föredrar från idé framgångsriktmisslyckande till produkt, tillinteom man

mångamisslyckande eller från misslyckande till goda råd till produkter.

elementen beteckningenStatistikens och begreppens koppling i FoU,av
utveckling, till leda tanken fel så längeforskning och tycks bidra vi talaratt

företagandets värld. handlar det utveckling ochHär snarare omom
Rzeteller och slätt innovationsarbete. i det engelskainnovation rätt RDom

researchinnebörd svenskans högtidliga forskning;har än är ävenannanen
materialinsamling till artikel, utredarens analysunderlag, etc..journalistens en

märka de flesta grunden harDock det innovationer i idé ochär att att utanen
den idén hade kommit till. Problemet, det gällerinnovationen inte när attmer
fördela med den förverkligade idén för vadvinsten är teorin, är avgöraatt

spelade roll för framgång:denna grundläggande idé dessutom som en
drivkraft, praktiskt förverkligande, den kom fram tid,entreprenöriell iatt att

Ohlssondet fanns marknadsapparat. konstaterar påLennart innovationatt en
uppfinnarräntan eller idépersonens avkastning kanske fem tioutgör a

eller idédrivarens avkastning kanske tredjedel.entreprenörensprocent, en
eller hälften, går till riskkapitalet.Resten, över

världens skulle införa datorstödd konstruktion,företag börjadeCAD,När störstaett av
tala hur sa°g Alla hur ochredan den såginnovationsprocessen vissteut. ut,man om

trodde talade bild, sak. tvingades till denNuatt man om samma samma man
chockartade upptäckten olika individer och avdelningar hade helt olikaatt

Ännuuppfattningar och bilder, de blinda med elefanten. tvâ årtre männensom senare
finns det fungerande, enhetligingen consensus.

Om egentligen finns eller så deninnovationsprocessen inte intrikatär att
vilketsaknar beskrivning vanliga logiska däremoti intetermer stegav

konstruktionsprocessen göra, såbehöver skapar det gengäld underlag ochi
behov för förenklingar,rad där allt går bevisa med exempel ochatten
generaliseringarna icke desto otillátliga.mindre gäller till exempelär Det
ytterlighetsståndpunkter såsom uppfinnare dugeringa till entreprenörer -
alla det, det klassiska forskning och förknippadegör innovation deär nära -

någothar aldrig med varandra eller storföretagen dominerar, sågöraatt satsa
påbara dem små och företag det enda viktiga liksom alla idéerärnya-

kommer marknaden alla kommer tekniken.ur ur-

3 L. Ohlsson, RD for Swedish Industrial Renewal,Ds 1992:109.
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Tabell Innovationsverksumheten tolkad.2.1.

VerklighetExplicit eller
implicit bild

Återuppfinnande,förverkligas idéström,Idéer idéEn som
förkastande,sök kunder,nya

modifieringidékombinationer,

framBeslut Kalkylmodell, formellt, inte iTas växerutan
utredningar handling, soptunnemodellenlogiskt,

Många gårMänniskor enda företagare medEn entreprenörer somen
projekt- och projektet,given, konstant in iut ur

många olika rollergrupp

Fluktuerande nätverk medSamverkan nätverk företag,Fixt av
partiskamänniskor bearbetarsom

med likaintressenter
idé-uppfattningaroch olika

formell, hemlig skunk works,Orga- Beskriven, Rörig,
nisation tydliga stafettväxlingar arbetar på marginalen, man

och ansvarsfördelningar självtar ansvar

Kalkyl Formell, anpassad till Intuitiv, opportunistisk, stjäl
företagets ekonomisystem dem ärtarresurser, som

lediga, rekonstruerbaricke

Miljön möjligheter ochYttre skapar miljö;Processen sinram ger
för begränsas mångfaldgränser processen av en

aktörsberoende villkor

med Många divergerandeProcess Enkel, antalett samman-
tydliga och faser flätade utvecklingsvägar,steg en

del kopplade, andra inte

Resultat Givet, tydligt slutresultat, Obeskrivbart slutresultat;
mångabeskriven ordning delresultat i olikaen ny
riktningar; kombination av
gammalt och inytt vartannat

Källa: lnnovationsutredningen.

18



påmodifieraskanforskninginnovationsarbete ochmellan idéer,Relationen
påverkainstrument,kan innovationer,förstaflera detsätt. För typ nyanya

forskarnatillutvecklingunder sinleder idéerdet andra attforskningen. För
detmaterial. Förutveckling ochforskningsproblem,införställs typ prov av nya

fungerande idéer tvingaruppfinnarenspraktiskedet dentredje händer att
teorier.forskaren sinaomprövaatt

Siwertells skruvtransportör,svensk uppfinning,erbjuderexempelpåfallandeEtt en
vidochframgångsrik yrkesuppfinnareOlleandra Siwersson,vilken stod blandbakom

hansUppfinnareföreningen. NärSvenskaordförandenågra år sedan idöd försin
Arkimedes skruvgammalkompletteratintroduceradeföretag transportören, ensom

sad, ellermaterial,pulverformigafram detventil cementroterandemed matarsomen
professorfrån tyskbrevfick hanskallliknande, ett argttransporteras, somensom

så barahadeformler professornbluff. Enligt deförbeskyllde transportören att vara en
såljmaterialetden kapacitetoch meddetfungerakunde den inte sätt angav.som

räknadederesultatfickhans medarbetareoch närriktigt,Mycket Siwersson samma
stredtydligenmärkligagång dentittadeformlerna, transportörenenligt ån somen

lyckades deövertalningbesvärliglång ochhåret. Efterochnaturlagarna, sig imot rev
han försäkratskakad, sedan sighåret, djuptoch han sig itill Skåne,tysken även rev

glädjestrålandeskrev hanveckornågot fusk. Några attfannsdet inteatt nusenareom
kom rörelsepulvret ihelt teori:och konstruerathan löst problemet närhade nyen

fick egenskaperstillhetrelativdetlängre ifungerade det utaninte när somvarsom
hadeproblemlösningpraktiskaUppfinnarensvätska.ochmellan fast ämneett en

teoribyggnad.forskningensberikat och korrigerat

något änvår bild innovationsprocessensammanfatta annatkanVi somavnu
stårprodukt och succé. Ifärdigfrån idé tillkonsekutiva centrumantal stegett

idégenereringidéförädling,såvälinnefattaridéutveckling, somsom
frågorpraktiskadekring allaproblemlösninginklusiveidéprövning, som
följaktligenochprodukt ellertill tjänstskallidé görasdyker när enupp

och säljas.förpackas, distribuerasproduceras,

efterfrågekunskapmarknadsBehovs
erfarenhetertidigareegna-

första kundtidig
marknadsdata idag-

enkäterfokusgrupper,marknadsundersökningar; etc

Teknikkunskap
utbildninggenom

forskninggenom egen
tidskrifterkonferenser,frånteknikinformation etcomgenom

frågorkontakter ochgenom
projektetutvecklingserfarenheter igenom

informationutbildning,innovationsverksamhetförKompetens
generellterfarenheteregna-

entreprenörskap
projekteterfarenhet iegna-
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Ett störreexisterande företag har erfarenhetermöjlighet internt tillatt ta vara
eller misslyckademindre projekt, särskilt deav mestmer om man som

framgångsrika företagen undviker och glömmagömma misslyckandenatt
och i stället dem led i den större lyckas. På sättattser som processen samma
med marknadskontakter, leva med kunder och kundkrav. fårViatt rita bilden

förenar erfarenhet från det specifika projektet med den samladesom
bakgrunden erfarenheter från många tidigare projekt se figur 2.2..av

Figur 2.2. I nnovatiønsverksamhetens goda spiraler

Genomförande av
innovationsprogram:
erfarenheter,
lärdomar,
nätverk. generellt,

från tidigare

i projektet

Marknadsutveckling:
föfeiagrhlfjllllPñn kontakter,

nare,sam.a sorganT knisk eckhng äârnröljalitlgâtter.tTeknisku v 2 0 NFJTEKLsam
hallen desshelheterfarenhet,

nätverk.

i projekteti projektet

generellt, generellt,
från tidigare från tidigare

Källa: Innovationsutredningen.
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begränsademycketharuppfinnaren eller entreprenörenenskildeDen mer
leda till någoterfarenheternaSkallerfarenhetsbygge.tillmöjligheter samma

försök.få fleramöjlighetdessutom görakrävspositivt, att

idealedensidanå andraenskilda individenmed den ärunika attDet
hänsyn till processenshela tidendenär justentreprenören tarsom

och sinbakslag, och lär sigframgångar ochiterativitet,interaktivitet, anpassar
framgång för idéslutligen blirtills dettill allt detta,ursprungliga idé somen

tillmedhar fögapååtminstone ursprungetmöjligen gemensamtytan
ihåg,nödvändigt kommervederbörande inteVilket entreprenörprocessen.

rimligenhan idénframgång hon är;tilloch viljanfångad i nuet varsom
detbehövdesbörjan; och förrestenidetaljerad och oprecismindre enmer

hela.för detursprungsidé startaatt

tyngd kan göralevandeföretaget har attstörreDet sommassa, mer avavmer
inarbetat,varumärket ärmarknadenpåidéer lyckas attgenom

förtroendekunderna har obegränsatdistributionskanalerna öppna, -
detproblemeller lilla företagets närnågot detstyrkefaktorer säger om nyasom

faktorer vikt.sådanamed idéer där ärslå justgäller igenomatt av

samhällsnivå för skapapåkanalls något- göravad attFrågan är manom-
ochenskilda uppfinnare entreprenörermellanerfarenheterutbytesamma av

företag har internt.skickliga störresom

närdet finns innovationsprocessfelslut kundeEtt att tro attsagt envarasom
några dessa.överskådliga bildertillskall återkommafinns flera.det Vi avav

Kanskehandlar innovationsprocess.detfrågetecken ärEtt annat om enom
ecology därbusinessaffärsekol0giomvärld, denstället på denborde vi i se

ochmellan idéerDärmed blir relationenhävdaförsöker sigden idénnya
bara den,marknaden inteminstomgivande miljön, inteidéarbete och den men

intresse.primärtav

utgångspunktAktörens2.4

idéerkonstaterade mötervikreativitetinledande avsnittetdet attI nyaom
oftastrukturer,existerandefrånde avvikermotståndstörre mer

tumregler,iorganisatoriska lösningar ävenmaterialiserade inte bara i utan
Dawkins harRichardtankestilar.tänkesättformler, myntatbegrepp, -

begreppsvärldensför mänskligaengelska denmeme påuttrycket mem
och slagdängor,Ordspråk, formler, begrepptill biologinsmotsvarighet gener.

överlevnadskraft ochför kritik, harsällanalla fastnar och utsätts egenensom
kaneftersom denmindre bra alltelleridé klarar sigpräglar vår värld. En mer

vår värld,bestämmerföreteelserdessakämpaeller tvingasutnyttja emot som
ellerinfrastruktur,ochexisterande produkterföremålinklusive materiella som

och lagar.standardsknäsatta och tydliga som

på vad idén,beroendealltså så olikaochsökprocess beskrivitviDen utsersom
sådanabeskrivas iskulle kunnaföretaget handlarbranschen, termeretc. avom,
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begreppet tillämpas på den materiella värld återspeglas imemer, om som en
immateriell mem-motsvarighet. just-i-tid, totalBegrepp IIT TQM qualitysom
management och många på kraftfullaandra exempel sedan fåttär memer som
ganska olika praktisk tolkning.

kan idénVi undersöka vilka uppfinnare,pröva attom memer genom svar
mindre företag och företag på frågor hinderstörre och problem medger om
innovationsprocessen.

Uppfinnaren0
upplever immaterialrättsligt eller skydd centralt därförett annat attsom-

honhan saknar förtroende för företag,de särskilt skulle kunnastora, som
tänkas medtillämpa hans idé skydd hanäven är misstänksammen-
har i allmänhet han hon detupplever bra lösning tekniskt setten som men-
vill utveckla och den, vilket ocksågärna kräver kapitalpröva
hoppas på få royalty eller andra intäkter vill behålla inflytandeochatt-
upphovsmannastolthet, identifikation med idén, medan kund och marknad
kommer längre ner

Storföretaget0
allmänhetsätter i existerande marknad, där aktiv, kapitalär i ärcentrum;man-

ofta mindre bekymmerett
idén i sammanhang existerande produkterstörre och andra idéer iettses av-
företaget konkurrerar med denna utvecklingsuppmärksamhet,som om
inklusive tid och pengar

lilla företagetDeti
överlevnadensätter i centrum-

vill få tekniken prövad-
också förankra sig på marknadenmen-

kapital kan försaknas utveckling föroch snabb det går braexpansion om-

Entreprenören0
vill lyckas med företagande;sitt idén verktyg bland förär andra dettaett-
vill det han hon görvara-
söker oberoende-
har rådinte idén eller företaget del portfölj tänkbaraatt se som en av en av-
misslyckanden

Det alltsåär inte bara storleksskillnader bilden verkligheten och vadutan av
hinder ochutgör möjligheter mål skiljer dessa olika aktörer,samtsom som

vilket bidrar till de kan ha svårt förstå varandra.att att

resultatEtt försöken beskriva den ogripbara och mångfaldigaattav
innovationsverksamheten också kommit fram till åtminstoneär iatt att ettman

företagstöre kan det behövas fem viktiga roller har rollinnehavare föratt att en
idé skall nå framgång. först och främst idégivarenDet är eller uppfinnaren.
Han hon kan eller idépådrivaren,entreprenörenvara samma person som
eldsjälen, så det alltid. behövasär inte kan ordningsman, särskilt iDetmen en
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därför det vidarehar överlevt endastprojekt. Många sådana projektstörre att
ellertill skyddagudfader företagets ledningfunnits i attsett gruppensomen

ocksåSlutligen spelaridéverksamhet djärvt slag.generellt avmer
besatttechnological gatekeeper,grindöppnaren eller the ärperson som aven

detfå får fram den till projektet,kunskap finns och oavsettattvetaatt var
eller möjligen någotgäller teknik, marknad annat.

teknikens utvecklingsstadierInnovationsvillkor efter2.5

olika celler för olikakonstruerat matris medSom har Piatier 330nämnts A. en
olikadärmed för potentiellt innovationsprocesser.innovation,typer av

åtskilligt, för återigen vidgas viMångfalden låter sig reduceras när taratt
utvecklingskälla. måsteidékälla och Dessutom vihänsyn tilläven tatypen av

utvecklingsläge, enligt bild de amerikanskahänsyn till teknikens en som
forskarna Abernathy och Utterback givit.W. I.M.

tillståndet flytande, dettekniks utvecklingshistoriabörjan ärI av en ny
nå framgång, avkastningen på demhela tiden idéer kankommer ärnya som

företag ofta för exploaterahög fast många också förkastas. justNya attstartas,
svårt klara dettaidéer. Existerande storföretag har attnya av

och kaotisk, rörlighet ochutvecklingsstadium, då plattorganisationen är
allt.kontakter är

och teknikentekniken sker stelnings- utslagningsprocess. OmNär mognar, en
något uppstårvarierad och mångfaldig början, så inträffar vid skede detiär att

dominant design, alla produkter håller sig till.konstruktionsnorm, en somen
först blir det på allvar aktuellt med processinnovation,Nu, tungamen nu,

storskalighet produktion och marknadsföring. förstinvesteringar och i Det är
den andra, såprodukten lik från den dagen till det lönar sigär signu som ena

produktion.investera iatt

Abernathys och Utterbacks bild, på hundratal olika teknikersetttestatssom
förenklat beskrivas på följandeutvecklingshistoria, kan och schematiskt sätt

deras mellanstadium, övergången mellan flytande och teknik, har förmogen
enkelhetens utlämnats:skull
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Tabell Innovationscykeln enligt Abernathy Utterback.2.2. -

Flytande Mogen

Idéer Många, radikala Få, inkrementella

Många, små, Få,Företag storanya,
snabbväxande

avkastning, MåttligFoU Hög avkastning,trots
många misslyckade kalkylerbar, färre
projekt misslyckanden

Orga- Platt, kaotisk Fintrimmad, byrå-
nisation kratisk

Marknad snabbväxande, dock förutsebarrelativtTrög,
snabba variationer

Konkur- Snabba, oväntade Mycket små skiftningar
rensbild kast

Källa: Utterback, JamesM.: bokmanus för bok utkommer 1994.som

Klassisk ekonomisk teori bygger på avtagande marginalnytta. Den sista
forskningskronan avkastar så mycket första,inte den det godkändasistasom
projektet är marginellt det högprioriterade.än malmDenmestmer som

och sedan förädlas blir allt fattigareutvinns samtidigt det blir allt dyraresom
få fram förädlaoch den.att

börjani Abernathy-UtterbacksMen innovationscykel tycks lageninteav om
avtagande marginalnytta och vad tekniker och ekonomer kallar negativ
återföring eller återkoppling gälla. teknik halvledar- ellerNär en ny som
datortekniken utvecklas, läggs kunskap tilll kunskap så attny ny
kombinationernas värde bara tillfördaökar och den kunskapen blirsist mer
värd, inte mindre och på marginalen.

På blir företagsätt i Silicon Valley bara uppstårvärt detnärettsamma mer
företagandra dess kan ståi omgivning, underleverantörer, hjälpa tillsom som

attrahera arbetskraft och skapa underlag för affärsutvecklingatt gemensamt
akademisk forskning.och igenproppade och det blirFörst när vägarna är

fåomöjligt hari personal det uppbyggnadsskedeti varitatt tag ettsom
exempel på positiv återkoppling, på plussummespel, blivit spiral negativen av
återföring. skedetI teknik gäller likaså den återföringennegativaattav mogen
och den klassiska ekonomins bild dominerar.

24



kan skapaåterföringens mekanismer vipositiva Hurskall beskriva denviHur
förutsättningarna förerbjuda självaValleyssvenska Silicon att engenom

plastmecka,Frankrikes densom kan utvecklingensådan utveckling vi i avse
sådansvenska Gnosjö Svareteller det ärstaden Oyonnax,lilla att enav

centralstyra däremot kangår planera ellerutveckling inte attatt men man
Mångfald, rörlighet,skall inträffa.för denförutsättningarnaskapa att

konkurrens och samverkan liksomkombinationtill ettuppmuntran aven
några villkoren.tendenser till monopolföretagandeundertryckande är avav

följerden Silicon Valley sinaiövergripande innovationsprocessEn som egna
med själv och med omgivningen.den samspelar sig Menlagar i meningen att
enkelt från idé till produkt barabeskriva med iden går inte utanettatt

miljö, dels för deochsamspelet mellan knippe innovationer störreett enav
för marknad de skall betjäna.producerande enheterna, dels den Den nya

på sådana problem, dentill sigkomplexitetsteorin gör attansatser men omge
återstårtillämpliga lösningarnågra praktiskt att se.ger

innovationsvillkorOlika miüöer, olika2.6

och alltingkarakteriseras komplexitetOm innovationsprocessen attavavnu
då allspå och det på komplicerat vad kan viberor allting sätt, sägaettannat

denom

förenklade.typfall, medvetna dekan försöka beskriva några olika ärVi attom

storföretag eller mindre påBeroende på bransch och marknad, satsar mer
tonvikt på ochforskning och utveckling, med stark utveckling innovation

forskning. Idéer välkomna liksom minst arbetepå i princip inteän ärsnarare
kapitel beskriver hur företag skapatpå utveckla dessa. vi vissaI 6 störreatt en

detförutsättningar för inte missa idéer, där interad intressanta ärattextra
konkurrera och leverera dagsäkert den organisation iär satt attatt som

föroch erkänner vad kan idéerupptäcker nyttiga isom vara morgon.

företag kan ha råd utveckla idéerbara inte iDet är större att som passarsom
sälja dem på marknad. får företaget, kanske medföretaget och sedan Annarsen

affärsidémåste koncentrera på ochbeklagande, konstatera sig sin sinatt man
från udda kontrast börjanmarknad och därmed avstå idé. Detta i imoten av

Gustafdå företag kunde den breddseklet, Aga utnyttjaett som enorma som
Daléns idéer innebar.

storföretaganställda idégivare och produktutvecklare i harKategorin
arbetaranledning för så länge dekommittén ingen närmare sigatt engagera

företagsnära idéer, vad gäller de allmännamed utöver
för uppfinner någotsamhällsförutsättningarna innovation. de däremotNär

utanför,företaget kanske har potential dåinte detpassar egna men som ensom
påminner den frie uppfinnarens, med den skillnaden dederas situation attom
fortfarande anställda, vilket möjligen de kunnat delgjort utnyttjaär att en av

då företagetföretagets det tidiga stadium idéutveckling intei ännuresurser av

25



för skillnaden den frie uppfinnaren påbestämt sig säga nej. Dessutom är attatt
åt idéutvecklingen, ordinarieoch tvingad sin tid medan detär ägnagott ont att

fortsattaarbetet eller mindre kan den anställde idégivarenstränga utmer
Under kristider harutveckling den udda idén. aktiviteterav som

intraprenörskap sådana liksom det Riksdagen frånidéer, STUutnyttjat av
beställda arbetstagariniterade projekt, bedrivet underATIP-programmet, 1980-
talet.

Ävenidékälla forskare högskolor,ytterligare vid universitet och institut.En är
storföretag,de har flera alternativ, vilka kontakta existerandeär att ettettav

och tredje mindre företag eller intresseradhittaannat att starta eget ett att ett en
företagKontakten mellan forskning och särskilt ochär intensiventreprenör.

välorganiserad den medicinska branschen. det gäller nyföretagandeinom När
har det dryga decenniets utveckling teknikparker också skapatsenaste av
förhållandevis välutvecklade former. däremot hitta fram till mindreAtt ett
företag högskoleforskare egenföretagarekan svårt. och kan, deEnvara en om

allt fram till svårt kommunicera.hittar varandra, hatrots att

frihet finns vid högskolorna ofta goda möjligheterDen idéprövaattsom ger en
initialt liten utvecklingsarbetet, naturligtvis så långtoch del baragöraatt en av

det dra avsevärda Dock finns svensk högskolainte börjar inomatt resurser. en
frihet paradoxalt blockering. Högskoleforskaren självär ärnogsom snarare en

till de kommer fram fria forskningsmedel finansieradeidéer iägare som av
projekt. borde forskaren starkt intresserad exploatering. ParadoxenDet göra av
ligger i normalt ingen intresserad skjuta tilläratt attannan av resurser,
eftersom finns konkreta högskolaninget vinna. I är ointresseradatt termer:
eftersom forskareninte den bara kan den avkastning idénutnyttjautan som
kan ge.

liknande förhållande existerade slutet 1960-talet för projektEtt i i USAav
stödda federala anslag. samhället på projekten,Genom bordeatt satsatav
också deras resultat allas regeln. fannsegendom, löd Därmed heller ingetvara

för något företagincitament eller någon individ utveckla idéerna till färdigaatt
produkter, resultatet utvecklingen skyddat tillgängligt förinte utanav var

med förändring lagstiftningenhelst. i gjordeFörst attvem som en som man
skapade till blev någon fart påäganderätt idéerna det exploateringen.en
Vanligt har vinstdelning mellan högskola enskild forskare,är ochatt man en
ibland dessutom också dennes institution.

typfallYtterligare företag tillkommit med syfteär än göraett annat attsom
fallinnovationer, eller med verksamhet till börjai varje med inte haratten som

detta fokus, förkanske måste företagets överlevnad främst.sätta Detatt man
kan eller konsultföretag, så småningom, efter några år,agentur-vara som

får förfråganantingen eller beställning kräver och tillinspireraren en som
innovativ produkt- eller systemutveckling, eller också börjar bearbetaman
idéer det först finns råd kasttid och sig i med. teknisktDessaattsom nu ge
kompetenta företag oftahar kontakt med användare och kunder ochnäraen
kan på så skapa idéersätt tydligt behovs- och marknadsorienterade.är Detsom

dock alltid det kapital kan uppbådas räckerär inte rörelsensom egna som ur
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produkten har lanseratsdenfinnskapitalbehov innanför detill alla nyasom
marknadsframgång.befästoch en

teknikföretag dvs. sådanatill direktaföretagutvecklas dessaMåhända som
exempelvistekniskapå utvecklingproblemlösning ochlever på system,av nya

Även ochidéergällerhär störreprovutrustning.eller attinstrument
ochmarknaden njuggärfinansiera, destosvåratekniksprång är att mer som

obligationsmarknadenhögaovilliga ochbankerna räntornabetalar samtsent,
med för högakonkurrerar räntor.

andan.håller påproduktgäller företagproblembildspeciell attEn ge uppvars
kanske ärsysslar med innovation,alltså företag intehandlarDet somsomom

marknadennisch därprodukt ellereller harunderleverantörer ärvt menenen
för sinför produkten. Företaget ärpå försvinnalångsamt hållersnabbt eller att

levt kanskeföretagprodukt,någonhittaöverlevnad ettatttvunget ensomny
denna utmaningnågot sådant. ärnågonsin Detgörageneration att somutan

säkerställavilldegenerelltutvecklingsfonder ochmöter t.ex. somprogrammer
påfinns här exempelöverlevnad.företags Detmindre attstor gruppen

resulterat istått för kontakterrådgivareUppfinnareföreningensSvenska som
licensförmedlingomfattatharsamhälleliga insatserlivgivande produkt, ochen

sådanasjälvt hareftersom företaget inteutvecklingsuppdrag,föroch resurser
tillfälligt.demheller behöver änoch inte annatresurser

de ärkategori,räknas tillnyföretagen måste oavsettDe omegenenrena
uppfinnarepåtydligt skiljaIbland kanhögskolor ellerbaserade på inte. enman

ochskiftande problemlösakompetensbredd det gällerhar när attstorsom en
utveckarföretag ochmedoch leva sittvillentreprenör egetstarta somsomen

grund på vilken detdenidénågon innovativaeller nyasomannansen egen
påexempelfinnsdet inte. Detsäkert ärskall utvecklas. Menföretaget

frånofta medefter det andra, vinstenföretagetdetuppfinnare startarsom ena
Gustafeller också medför utvecklingen nästa,språngbrädadet enavena som

lederamerikansk uppfinnare sitten aktuellproduktportföljheterogenaDaléns
speciell slags gitarr,helikoptrar ochblandföretag tillverkar annateget ensom

framavlautvecklathar dessutom sättuppfunna honom hanbåda ett attav -
höftfelen.vanligafria från de för dennaschäferhundar ras

del högstolämpliga entreprenörer,uppfinnarefinns ärDet ensomsom
finnsvill det. Detfinns de intemedvetna detta, andra inte. Det varasomom

företagsledandetlåtautmärkt,rollernauppfinnare klarar bägge attutansom
hamnatpå uppfinnarefinns exempeluppfinnandet. Och detundantränga som

företagetför fungerandedet och sigproblemen med idöda cirkeln däri den
skallför företagetbehövsutanför dennyskapande kreativitethindrar attsom

fungera väl.

friadeuppfinnare. Om viför dessaolikaProblembilden högst tarutser
sådana hamnat iprofessionellaexempel påså godauppfinnarna, finns det som

sådanuppfinningareller flera sinacirkel där de medgod genereraravenen
nyutvecklingisjälva investeratid och möjlighetde haravkastning attatt av
och kunnasjälvförtroendefördelendessutomflera idéer. har attDe avavnya
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sådana framgångarvisa de företag, små gamla,att stora,upp som nya som som
de vänder till,sig bemöter dem med respekt.

Detta för välståndsskapande krafter.är Skatter och andra regler börurtypen
sådana uppfinnaredessa återinvesterainspireras både arbete ochatt attvara

kapital utvecklingi produkter och börDessutom breddasvägensystem.av nya
så fler uppfinnare bara potentiellt befinner i denna hamnarsigatt som grupp
där, och samhällets allmänna bild uppfinnandet sådan fleräratt attmer av

förintresseras dit.strävaatt

Det värsta kan hända uppfinnareär hamnar den ondai cirkeln.attsom en
innebär frågaDen allti investerar tid, ochatt personen mer av engagemang

kapital i idé olika skäl kommeraldrig bli något. Självfallet kanatten som av
förhand,ingen detta projekt kan försäga i för enskildett stortmen vara en

individ, alltför krävande i meningen monopolföretag helt behärskaratt stora
beslutsprocessen, eller också kan det helt enkelt bygga på alltför våghalsiga
premisser vad gäller teknik våghalsigaoch marknad, relationi till den
enskildes begränsade kan rådgoda tillräckligtHär tidigtegna resurser. -
innan psykologiska och ekonomiska investeringar skapat omöjliga läsningar -

mycket betydelsefulla, liksom begränsade medel för konkretisera idénattvara
eller belysa någon kämfråga.

börDet finnsnämnas det både och medelstora företag i Sverigeatt stora som
betydandejämte intern utveckling har reguljära kontrakt med professionellaen

uppfinnare, inriktade på företagets teknik och produktområde.externa

Olika2.7 slags investeringar för innovation

ekonomiskaDe medel behövs för utveckla idé kan beskrivas olikaiattsom en
kategorier, de i praktiken lika lätt åtskiljbara:inte äroavsett att

konkretisera idé0
princip, tekniskt eller marknadsmässigttesta0 en grov

investera i teknisk utveckling0
investera i produktion0
investera marknadsutvecklingi0
driftskapital för lager, likviditet etc.0

medel behövs förDe konkretisera idé allmänhetär i begränsade, ochattsom en
det kan handla fast förän kan förståsom resurser snarare pengar, pengar man
köpa Konkret såuttryckt behöver idén materialiseras så tilltänktaattresurser.
intressenter, kunder,investerare, storföretag eller vilka det må kannu vara se
och förstå vad det handlar om.

bör understrykasDet det kan praktiskt med modell så detäratt om vara en
funktionsmodellingen eller pådet detta stadium handlar Närprototyp om.

styrelseordföranden i Sony, Akio Morita, hade svårt fåt.o.m. att
utvecklingsavdelningen förstå vad han menade med idén blevatt som
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på hörlurar.måla det och hängaskära till trâstycke,Walkman, lät han svartett
fram bandspelare intevad det innebarkunde han visaNu att ta som varen

den skulle speladen kassettmycket änstörre av.

fortfarandesäljmaterial,fall det gälla skapa broschyr ellerandra kanI ettatt en
finns.för produkt inte ännuen som

utmärker deframgångsrika företag sigInnovationsmässigt attav snarare
detteknisk till sin dvs.utreder. Ibland idénpraktiskt än är natur,provar

ellerfram elektronisk krets, dataprogrampå möjligheternahänger ettatt ta en
fåruppgifter då produkt mötermaterial klarar vissa ettett somensom --

egenskaper, kanske radikalt lägre pris.behov och slagkraftigaredan känt nya
påkan besvaras ochOftare idén sådan nyckelfrågorna baraär att av

kapitalbehovet hurDå bestäms ställetmarknaden, kunderna. i av manav
inklusive deskaffa denna marknad,enkelt och snabbt kan sig bättre grepp om

fortsättningenställer, så utvecklingsarbetet inyckelfrågor kunderna attsom
kanske saknarpå dessa på tekniska problemkan inriktas än somsnarare

kunderna.prioritet gentemot

eller mindre Om vi härUtvecklingen kan sedan kräva görstörre resurser.
utveckling ochåtskillnad mellan teknisk iprincipiell investeringar i

så dessa två förlopp behövamarknadsutveckling kan i praktiken vävas
förfiningen påkoncentrera den tekniskaprincipenDet är attomsamman.

efterfrågar påsådant marknaden tillämpad nytt.

företag anledning avstå från byggaoch mindre kan haNya att en egenupp
mycketproduktionsapparat, eftersom det ofta finns överkapacitet köpa inatt

sådan faktiskt förbilligare och enklare. Undantaget saknas ellerär t.ex.manom
någoneller nå högt förädlingsvårde behöver egentillverkaskydda idénatt

nyckelkomponent.

aktuellt marknadsföringsapparat,Då kan det byggaatt upp egenvara mer en
illustrerar. Samtidigt illustrerarvilket så skilda exempel och IKEAXeroxsom

de vidden sådan operation.enav

på marknad behovetSlutligen företag börjarstiger när ett avoperera en ny
ofta måste etablera lager ochrörelsekapital stegvis: service näraman

såpå ochmarknaden, betalningarna utomlands släpar efter markant sätt,ett
vidare.

följande sammanfattas kategoriernas behov ochtabell de olikaI
finns förstaförutsättningar. olika utvecklingskapitaldeUtöver typerna av som

behov kontaktfunktionen, det vill idégivare kopplas medsäga att sammanen
företag eller får kontakt med idé.entreprenörenentreprenör,ett atten en
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historikKapitel Kort

tekniskstödjaåtgärder förorganisationsformer ochrad olikahar attSverige prövat en
ochmellan innovationgränsdragningarmedhar brottatsSpecielltutveckling. man
tillmed frågor kring stödföretagsutveckling,och Menteknikspridning ävenforskning,

a den andra.exploateringriskkapital ochsidan,denoch idéeruppfinnare ena

Collegium Curiosorum iföregångare ihadeVetenskapsakademien KVA en
vårnyfikenhetens akademi,årsskiftet 1710-11. Dennabildat vidUppsala,

sprida ochtill mål minsthade den inteVidfortfarande.finns attäldsta, starten
uppfinningar.ochmaskinerPolhemsChristopherutnyttja

knappastexisteradebildadesKVA, 1739Vetenskapsakademien,KungligaNär
hindrar inteekonomisk utveckling. Detuppfinning ellerindustri,begrepp som

intresserade denså signaturalhistoriaochexperimentalvetenskaputöveratt
manufaktur. Flera dessochkommersför ekonomi,organisationen även avnya

medTriewald och fabrikörenMårtenångmaskinsimportörensåsomgrundare,
liksomtekniskamed insatser,viförknipparAlströmer,Jonasmera

Sverige.utveckla det bankruttavillehattpolitkermedverkande som

1861, nuvarandebildadTeknologföreningenSvenskaMedan
och kontakter inomutvecklingtekniskCivilingenjörsförbundet, hade

startadUppfinnareföreningen, SUF,Svenskasyfte, fickingenjörskåren till sitt
Svenskenligtuppfinnandetspecifiktmåltill1886, att gagnamer -

uppfinnare ochmellansamverkanåstadkommaUppslagsbok att personer,en
utbreda allmäntillgodogörande,och derasuppfinningarintresserade att enav

uppfinningarsbefordrabetydelse,uppfinnareväsendetsinsikt om
tillhandagå uppfinnarepatentväsendets utveckling,förverkatillgodogörande,

samfälldadetallm.ioch upplysningarmed råd representerasamt
uppfinnareintresset.

kringbekymmerinitieradesIngenjörsvetenskapsakademien, IVA, av
för höjatillkomoch 1919 ävenunder första världskrigetenergifrågor att

ingenjörsvetenskap.idéndentillfogaingenjöremas attstatus om ennyagenom
länge ha betonatoch kan sägasför tekniken industrinarbetar iIVA

på svenskasystematik ochpåtraditionelltTonvikten lågforskningen.
naturresurser.

med rådmedlemmar ibistå främst sinasökte SUFstadgarjämlikt sina
påofta droggjorde detpåbristenuppfinningsärenden, att utresursermen

och yrkandenår diskussionerEfter flerafrågor besvarade.tiden fåatt av
ochhälften varderatillfinansieratUppfinnarekontoret,tillkom staten1934 av

eventuellaråd inför denuppfinnaresyftemednågra företag, att ge
desskonfidentiella bedömningarinklusivederas idéer,exploateringen avav

fick styrelserepresentant.Patentverketvärde.och ekonomiskapraktiska en

från krona och uppåt,avgift,kostade lägrekonsultationerMuntliga enen
dock beviljaFöreståndaren kundeuppåt.ochkronorskriftliga tiomer,
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nedsättning avgiften. Som jämförelse kan årsavgiften förnämnas att patentav
på och registreringsverket åretPatent- andra kronor. Under fem15 devar
första åren hade kontoret femdrygt besök, drygt behandlades1300tusen varav

avgift, drygt betalade krona.1600 Dessutom hade haft nära 7500utan en man
skriftliga förfrågningar. tjänadeKontoret även remissinstans någotnärsom
regeringsdepartement övervägde på tekniskt utvecklingsprojekt.att satsa ett

Om startade kommissioner, forskningIVA och andra aktiviteter under andra
världskriget så uppenbar idé frigörasöka kreativa hosattvar en annan resurser
uppfinnare kring de problem avspärming och militära hot skapade. Därförsom
bildades Uppfinnarnämnd,Statens1940 kunde mindre bidrag tillsom ge

uppfinningar.utvecklingen Nämnden skulle hållaäven sig underrättadav om
vilka behov kunde finnas hos statliga myndigheter och på så vis stimulerasom
till uppfinningar dessa.möttesom

förslagAv inkomna visade det sig cirka 90 kända sedanatt procent var
tidigare, ringa betydelse eller helt enkelt tekniskt omöjliga. Nämnden hadeav
svårt få uppfinnaren förstå nämndens uppfinningen,att att att ansvar var
projektet, uppfinnareninte deprimärt. Av tio resterande kundeprocenten en
fjärdedel överlämnas till industri eller försvar för exploatering. tillFram 1945

antalet inkomna och behandlade förslag och3 000 medelattvar ca genom var
förbundna med Villkorlig återbetalningsskyldighet hade kronor60 000ca
återbetalats fram till denna tidpunkt, jämfört med utbetalningar på första året

cirka kronor.110 000 antal produkterEtt större kom framom genom
nämnden, till exempel arméns halvautomatiska och dengevär svenskanya
radarutvecklingen.

Under fem förstade åren fick förslag232 vilka fördes70 vidare,man av
bearbetades och prövades, och förmedlades till44 intressserad direkt.part
Ovriga hade118 inte ärendetnär avslutades hos nämnden lett till någon
exploatering.

Frågan det efter kriget fanns skäl driva Uppfinnarnämndensattvar om
verksamhet vidare. utredning fannEn borde ske, i samordning medatt
Uppfinnarekontoret. Resultatet blev Uppfinnarekontoret ochatt
Uppfinnarnämnden slogs1947 till Svenska Uppfinnarkontoret,samman som
alltså både råd och medel för uppfinningsutveckling. årligtEttgav
minimibidrag från industrin garanterades stiftarna företag anslutnasamtav av
till Industriförbundet och Svenska Arbetsgivareföreningen. det förstaFör
budgetåret konsultationsavgifternautgjorde budgeten40 överträffadesprocent;

det gällde alla inkomstslag.när Rådgivning och beslut ekonomiskt stödom var
åtskilda så till vida ekonomiskt stöd beslutades i särskild nämnd.att en

Kriget hade politikerna allt medvetnagjort teknikens forskningensochmer om
betydelse, drastiskt demonstrerad Hiroshimaöver ochstora Nagasaki i augusti
Både1945. Churchill och Roosevelt hade teknik- och vetenskapsrådgivare med
inflytande luta sig faktum gjordeäven intryck andrastort iatt mot, ett som

länder. Under Erlanders långaTage tid fickstatsminister dennessom
personliga intresse och förståelse för forskningen starkt genomslag, denit.ex.
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svenska linjen detnär gällde kärnkraft och inte tillskapandetminst i av
Forskningsberedningen.

Resultatet detta och dennaintresse medvetenhet vi den floraiav ser av organ
efter hand fram.växer Det är intressant konstatera de alla fick olikaatt attsom

uppgifter.

tekniska forskningenDen hade fått alldeles TekniskaTFR,ett eget organ,
Forskningsrådet, under intryck krigets behov redan 1942. För speciellt storaav

forskningsprojekt,investeringar i företrädesvis med och dyr utrustningtung
och med industriell inriktning, fanns från mitten 1950-talet Malmfonden,av

utnyttjade frånvinstmedel de inlösta LKAB:sstatensom av gruvor.

Tekniska Forskningsrådet såg viktig uppgift till den tekniskaatt attsom en se
forskningens resultat utnyttjades och exploaterades. Tillsammans med
Malmfonden bildade Efor med uppgiften1963 hjälpa forskare villeattman som
exploatera sina resultat. Efor skulle fungera länk mellan forskarna ochsom en
industrin, uppfinnarrådgivare med inriktning på och förståelse försom
forskare.

Borde dettainte också kunna förse forskarna med förpengar Nej, denorgan
uppgiften tillskapade Infor.organisation, ansågMan detattman en annan var
skillnad mellan opartiska råd, utreda och bedöma, undersökaatt ge
patenterbarhet, och samtidigt ha självavgöra villatt att satsaom man pengar.

EforMen skulle med inte bara i licens- försäljningavtal;upprätta ellerattvara
förhoppningen den stiftelsens verksamhet på sikt skulle bliattvar nya
självbärande del eventuell vinst, inte endast Efor tillgenom ettav som upp
avtalat belopp. Infor skulle Eforutnyttja serviceorgan. Under årsina tresom
hann Infor bevilja femnära miljoner kronor på sökta knappa trettio.

tyckte aktiva1968 industripolitiker mångfalden alltför ochatt storvar
förvirrande. departementspromemoriaEn intern blev utgångspunkten för den
strukturrationalisering och kraftsamling ledde till Styrelsen för Teknisksom
Utveckling, STU. Svenska Uppfinnarkontoret, Efor, Infor, Malmfonden och
Tekniska Forskningsrådet kom alla ingå dettai verk.att nya

Svenska Uppfinnarkontoret hade allt blivit dit professionellaettnu mer organ
uppfinnare vände sig. Antalet besök knappt år,900 ansökningarnavar per om
ekonomiskt stöd drygt hundra, antalet patentansökningar det åretsista och23
nyhetsgranskningarna hade350. Man besvarat knappt två brev. Undertusen
sin existens hade kontoret blandstött till vad blevannat ursprunget som
Lindénkranar, och hade vid tiden kring 1960 varit starkt engagerad iman

förslagstävlingarnationella avsåg aktivera den företagsinternaattsom
förslagsverksamheten.

I politiska beslutspaket STU fanns också statligtsamma ettsom
utvecklingsbolag, Svenska Utvecklingsbolaget, SUAB. Dess idé attvar
kommersiellt exploatera idéer företrädesvis från den offentliga sektorn, inte
minst högskoleforskning. Speciellt för teknisk-vetenskaplig dokumentation
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SINFDOK.tjänsteutövanderåd ochdessutomskapades ettett organ
proposition.behandlades iStockholmForskningsstationen i samma

Statsföretagnågra årefter in iförsvannUtvecklingsbolagetSvenska som en
SINFDOKidentitet.ursprungligaförlora sinför sedanutvecklingsenhet att

och TekniskVetenskapligförtill Delegationenvidgades
lades ned och1980-taleti mittenInformationsförsörjning, DFI, avsom

enheter.existerandepå antalfördeladesuppgifterna ett

USA,startade med börjanslutskede IVA,världskrigetsandraRedan i en
1960-talet.på Avenaccelereradeattachéverksamhet,teknisk omsom

de dåvarandespeciellt iländer,centrala i vissaakademikontakterna var
inflytande påpå statligtstarkarekraven alltkommunistländerna, blev en

tekniskaoffentliga medel.med Denbekostadestill delverksamhet storsom
stiftelse.självständigpåblev 1980-taletattachéverksamheten en egen

under andrapolitiskt hållpåreageradeenergikrisenMed somman
inklusiveochbådedvs. det tillkomvärldskriget, program,nya organ

forskning, utvecklinguppgift stödjamedekonomiskabetydande attresurser,
speciellthelt ochenergiinriktning. Ettmedinnovationsarbeteoch annat
statligaochforskningsorgan sittfickrymdtekniken, sittområde, egeteget

mellan olikasamverkanRymdaktiebolaget.Svenska Förutvecklingsbolag i
forskningsrådsnämnden, FRN.tillskapadesforskningsråd, inklusive STU,

de skildarepresenteradeolika funktioner,fått radhadeSTU organenaven
förmedlingsverksamhet skrevochrådgivnings-före Omunder tiden STU.

proposition 68 1968:Kungl. Majzts nr

a°tuppfinnareService
och rådgivningupplysningsverksamhetallmän-

och uppslagförhandsgranskning idéerav-
patenterbarhetochobjektens nyhetsvärdebedömning av-

utvecklingsskedetstöd underekonomisktråd och-
lönsamhetsbedömningarmarknads- och-

exploateringsavtalpatentansökan ochhjälp med-

forskningsuppdragochforskningsresultatFörmedling av
högskolor och forskningsinstitutvidverksamhet universitet,uppsökande-

exploateringforskningsresultat tillförmedling av-
nyhetsgranskning och patenteringmedhjälp-

marknadsföringlönsamhetsbedömningar,marknadsundersökningar,-
forskningsuppdragförmedling av-

skullediskuterade hur STU organiserasuppgifterna gjordemångaDe att man
programindelning STUinfördes inomoch dess prioriteras. 1972 en nyresurser

föruppfinnarstödet. Till hjälpsammanhållnaskapade detoch man
fortsattaresultatuppfinnarnämnd. Ettfannsverksamheten aven

stöd tillSTU-utredningen, STU:sden så kalladeorganisationsdiskussioner blev
framkapitel, ladeseoch innovation nästateknisk forskning ettsom
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förforskningförenhetefter linjernaorganisationsförslag en annanen -
undergått mångaharSTUgenomförasFörslaget kom inteinnovation. att men

nåtthainnovationsarbetetilldirektStödetomorganisationer. enandra synes
vidmakthöllsUppfinnarkontoretSvenska1980-talet. Namnetbörjanitopp av

avskaffas.tillför sistingåtts 1968,avtaldet attenligtlänge som

upplevdesvilketstadiet,tekniskadetprojekten längre ändrivakunde inteSTU
därförinrättadesexploateringskedjan. 1973 statensglapp iettsom

produkter,utvecklinglån tillskulleutvecklingsfond, SUFO, av nyagesom
tillkronor 337miljonerSUFO 87beviljadeårPåoch tresystem.processer

överfördes åtminstoneuppgifterdessSUFO ochavveckladesDärefterprojekt.
lånevolymDenskapades 1978.utvecklingsfonderpå deverbalt 24 somsom

fördelade på cirkamiljoner kronor160utgjorde knapptöverlätssamtidigt
halvaallmänhetkronor, ialltså på 300 000Medellånetprojekt.femhundra var

börjat.hadeprojekten justde förstapåAmorteringarnaprojektkostnaden.

tvågenomsnittiexistensbehandlade under sin tusenUppfinnarekontoret
olika slag.patentärendenmångalikahanterade nästanår ochskrivelser avper

ekonomiskt, hade drygtbiståalltså kundeUppfinnarnämnd, sexStatens som
drygtavverkade i snittUppfinnarkontoretSvenskaåret.ärendenhundra om

patentrelateradeknapptår,ärendentvåtusenfemhundra tusenvaravper
försiffra STUsMotsvarandesvaromål.ansökningar,förhandsgranskningar,

Ansökningarnadubbla.detärendenantalet näracirkaårtionde 850,första var
årligen.hundrafem ochmellantill snittuppgick istöd sexom

deninslagen iblottså dettabildandet STUåtergår till ettviOm avvarav
inklusiveinslag,andraså mångahadepolitiknäringspolitiken,aktiva somen
Svenskainvesteringsfonder.företagensfrisläppandet de störreselektivadet av
statligatydligtsärskilt närsymbios,arbetade istorföretagenoch främststaten

Stansaab.Ellemtel ellersamverkade ASEA Atom,ioch privata organ

1970-taletsÄn industripolitiken underblevdefensivtpå sätt,aktiv, ettmenmer
ochstod iakutmottagningen centrum,detkrisår.ekonomiska Nu somvar

olikasysselsättning idärmedochverksamhetskapaförpaketen att ny
framstodsatsningoffensivochpositivSomvarandra.avlöstelandsändar en

spektakulära tillskottmindrerymdområdet ävenpåsärskilt insatsstatens men
ochutredning,kom till 1978,Utvecklingsfonderna utanutveckling.teknisktill

Industrifondendärefter komStraxföretagarföreningarna.de tidigareavlöste
Tillutvecklingsprojekt.industriella attvaldatillriskpartnerför fungeraatt som

harSenarepassagerarplan.SAAB:ssådana,detmedbörja t.ex.storavar
mindre företag.ändratsmålinriktningen mot

politikernaochglädjemedfyllde ingenakutmottagningochKrisbekämpning
tilltendensenminskademekanismerskapagälldeinsåg det att somatt

framtidenspåförflutnadettill brygga överStockholm,uppvaktningar i att
börjadeValley,SiliconUSA:sutlandet,frånbekostnad. Med mönster mantyp

medkulturkommunikation,konst,står för kreativitet,kztK-samhället, därse
bli tillväxtmotorer.skullehögskolornaregionalalösningen. Demera, som
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Föreställningen innovationskedja med forskningenstartpunkt i denom en var
fasta punkten, på vilken det etablerades till exempel regionala FoU-råd. Helst
skulle bygga forsknings- och teknikparker. Riskkapital krävdes också, ochman
Tillväxtinvest med regional inriktning kom till, liksom våg ventureen av
capital-företag.

Lokala uppfinnarföreningar del denna förnya påsträvan basenattvar en av
lokalaäven och ideella initiativ, längre barainte centrala medel ochav genom

direktiv. På några håll byggde uppfinnarverkstäder, med syftet attman upp
uppfinnarenstötta det gälldenär idéngöra konkret och komma längre iatt

utvecklingsprocessen.

De regioner eller kommuner inte hade någon mindre högskola satsadesom ens
i stället på vad med sammanfattande kallades teknikcentrer. Dettermsom en
existerade eller fanns planer på cirka sådana500 helai landet. högstDe var
olika vad gällde uppbyggnad och inriktning, från industrihotell till
teknikverkstad på gymnasieskola. Såsom analyserats konsulterna Göranen av
Reitberger och Erik Giertz i Sveas 1992Väg, hade teknikcenterrörelsen sina
starkaste fästen i Bergslagen och Sydostsverige. Av ganska signalersvaga om
framgångar skrev regionalpolitisk propositionstext pekade påman en som nya
möjligheter och sedan ledde till ansökningar och projekt i denna riktning.som

tilltänktaDe tjänsterna visade sig sakna marknad. Undantag specifikasnart var
situationer med antal företag fick bas förett infrastruktursom en en gemensam
eller samarbete, eller där driftig individ skapadeett efterfrågad funktion,en en

praktisk ingenjörskonsult.snarast typenav

Teknikparkerna kring de universiteten har fortlevt och utvecklats,stora mycket
olika beroende på lokala förutsättningar. tillRunt exempel Chalmers Tekniska
Högkola kan betydande tillväxt. anknytningnotera I till dessa företagman en
har det gjorts olika utvärderingar och analyserande forskningsprojekt, som
bland pekar på låg konkursfrekvens för dessa företagannat se kapitel 6..en

Debatten från karakteriserar1988 Giertz och Reitberger tvådelad. En linjesom
är peka på svensk näringsstrukturatt annorlundaatt och oförmånligser mer

detta i perspektiv högut, FoU-andelett relativt låg andel industrisettav men
karaktären spetsteknik. konsekvens,En företrädare för denna linje,av ärmenar
det krävs offentliga, selektivaatt insatser för förändra strukturen.attmer av

andraDen linjen drar helt slutsatser. Innovation har framgångmotsatta som
förutsätter öppenhet för marknadskrafter, mindre eller helst ingenmer
intervention alls. Alla åtgärder borde inriktas på åstadkomma maximal,att
helst total rörlighet. Entreprenörskapet, nyföretagandet blir med detta synsätt
centralt. Konkurrens och mångfald hamnar i centrum.

STU innebar förening många olika funktioner och behov. Den tekniskaen av
forskningen tyckte sig undanskuffad, särskilt när det nämndsystem fanns isom
början verkets existens avskaffades. fortsattaDe kraven på identitetav en egen
och organisation för teknisk forskning mötte STU skapa särskildattgenom en
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enhet, inklusive råd. det räckte inte, tillkomMen 1990utan ett nyttett organ,
TFR,Teknikvetenskapliga Forskningsrådet utbrytning STU. Medgenom en ur

års forskningspolitik flyttades till Utbildningsdepartementet.TFR1993 över

gengäld liksom förenats medDå hade i de energiorganen SIND STU iseparata
Näringsdepartementets utredningsverk,Industri- ochNUTEK, egetnumera

tillika för regionala teknisk utveckling med detinsatser, NUTEK ärorgan mera.
generella för näringslivsservice på nationell nivå.organet

Svenska Uppfinnarkontorets identitet försvann blev för uppfinnarna baraAtt
tecknet på verksamheten från före också det tilldet gjort1968yttre att gagnet.

forskarna krävde forskningråd, byggde återigen påMedan SUFett eget som-
1930-talet- râdgivningsverksamhet, stödd statliga anslag, medupp en av som

rådgivare uppfinnarna råd och docki dag drygt i landet stöd,tjugo runt om ger
lika litet gång Uppfinnarekontoret projektanslag. sådana finnsmed Försom en
alltjämt och på det tidiga stadiet de produktråd ochNUTEK NUTEKnu som
utvecklingsfonderna Industrifonden fick uppgiftetablerat. i hantera1993 attny
nyföretagarlån, skapade efter tysk förebild.nyss

fullständiginte officiell och historieskrivning. STUDetta är avsett att vara en
och har för forsknings-NUTEK till exempel livligt sig i insatserengageratnu
och teknikparker, döpta till teknopoler efter fransk benämning, och harIVAen
bidragit bl.a. med forum för utveckling särskilt ochinnovations-ett av
teknikbaserade företag, Innovationsforum omdöpt Strategiforum.till
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studierTidigareKapitel 4.

centraltutredningar,många antigenoch blöttsInnovationsfrâgor har i temastötts som
pekarutredningarna innovationnäringsliv.väsentligt inslageller i suntettsom

stimulera tillmarknadskrafternabörVäsentligensamhälleligt viktig.som
kantidiga idéskeden,marknadsimperfektioner iinnovationskraft. finns dockDet som

stimulans till forskning.riskkapital, Detmed rådgivning,behov stöd visst ärleda till av
problemspecielltochskilja forskning innovation. Ettemellertid viktigt äratt

företag.förtroendegapet uppfinnare -

SOU 1977:64och innovationerteknisk forskningSTU stöd till4.1 :s

underutredningchefen för industridepartementettillsattenovemberI 1974 en
verksamhet ochframtidautreda STU:sHolmgeneraldirektör Lennart att

slutfördes septemberUtredningsuppdraget i 1977.organisation.

kunskapenlitteraturgenomgång kringomfattandeUtredningen presenterar en
marknadsintroduktion dessochstegen från idé tillinnovationsprocessenom

bl.a. betydelsenbelysertekniska utvecklingen. Därbetydelse för den man av
ochekonomiska tillväxtför landsutvecklingenden tekniska ett

utvecklingen,för den tekniskabetydelseinnovationsverksamhetens var
finnsstatligt stödvilket behovinnovationsprocessen äger samtsomrum, av

kritiskavilka faser i innovationsprocessen.ärsom

och desslands isamband mellan satsningar FoUsaknas klaraDet ett
tekniska utvecklingenförklaras den ärekonomiska tillväxt, vilket bl.a. ettattav

faktorer, endastsamverkande FoU ärmycket komplext nätverk flera varavav
utveckling ochteknisk forskning,sammanfattande slutsatsEn är atten.

välståndet land ochbetydelse för iinnovationsverksamhet har attettstor
betydelsefulla, kaningen sägaområdet positiva ochsatsningar inom är attmen

sambanden.företagsnivå det lättarebetydelsefull. Påriktigt hur är att se

uppfinning och innovationteknisk forskning,analys begreppenI en av
forskningsresultatmellanvikten skiljautredarnapoängterar attav

vetenskapliga upptäckter, uppfinningar och innovationer. Entekniska
uppfinning eller innovation. Däremotvarkenvetenskaplig upptäckt är enen

upptäckter. Tillpå vetenskapligauppfinningar byggakan och innovationer
någonuppfylla kravet på iskillnad från uppfinning skall innovation atten en

måste för bli kalladuppfinninganspråk. tekniskmening ha tagits i En att
teknisk behöverintäkter på marknad. innovationinnovation Engenerera en

forskningsresultat.påpatenterbar eller byggainte patenterad,vara

kan beskrivasintekonstaterar vidare innovationsprocessenI attrapporten man
innovationskedjan, där innovationernågon enkel, linjär modell. s.k.i Den

förmånfaser, förkastas tillvarandra följandeutvecklas sekvens med påsom en
innovationsverksamhetochför forskning, industriell utvecklingdär teknisken

några viktigaförlopp. modell baraparallella Entre angersomses som egen
förutgångspunktfår fungerafaser innovationsprojektenskilti ett som
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STU:sbetonarSamtidigt attanalys.fortsatta manrapportens
delarochidégenereringsfasenomfattarendastverksamhetsområde av

ochutvecklingsarbetetdelenStörreutvecklingsarbetet. av
normaltstöds inteoftakrävermarknadsintroduktionen stora avmenresurser,

STU.

behov äridentifieringenstudier visatharidégenereringgäller attdet avNär
fördet räcker inteinnovationsidéer,orsaken tillvanligasteabsolut enden men

internationellnationell ochBådeframgångsrik innovation.ochbärkraftig
kommeruppfinningarbetydelsefullaallahälftenstatistik änvisar att avmer

högreuppvisarSmåföretagenföretag.eller småuppfinnareenskildafrån en
kostnaderna ärföretag, äveninnovationsarbetet störreäniproduktivitet om

företag.koncentrerade till stora

enskildaskapasidéernahuvuddelenslutsatserna år personer,att avav
individer.enskildaellerindustriföretaganställda iantingen somsom

underordnadmycketspelarforskningsinstituthögskolor ochUniversitet, en
påoftaindustriföretag byggerinnovationer iutvecklas tillidéerroll. De som

kontakter.frånimpulser privata, externa

påstarkt beroendeutvecklingen,tekniskadenligger ikostnadernaDe största
små företag ärrespektivemedförgäller.teknik det Detta att storavilken typ av

innovationer.för helt olikalämpadebäst typer av

behovetSpeciellt betonasicke-tekniska.hindrenhuvudsakliga ärDe av
vilkaochmarknadsförutsättningarvad gällerbådemarknadsanalyser,

ha förskalleller tjänsten attprodukten,egenskaper passaprocessen
behov.marknadens

lyckadbetecknasegentligenkaninnovationsverksamhetFramgång i som en
ochmarknadenpåbehovupptäckaverksamheter: atttvåhopkoppling attav

viktenSAPPHO betonarstudiemöjligheter.tekniska Enutveckla avnya
bättreföretag harFramgångsrikabehov.användarnasochmarknadskontakt

användarproblempotentiellaupptäckerochanvändarbehovkunskap om
bakomindividenfaktorviktig ärutvecklingsprocessen. Entidigare i annan

medsambandprojektpådrivare har ettFörekomstenprojektet. av en
och eller teknisk innovatör.affärsinnovatördenne ärspecielltframgången, om

förmedaffärsinnovatörenindividenenskilda ärviktigasteDen ansvar
fåochutvecklingsfunktionerochproduktion attmarknadsföring,samordna

tillsammans.fungeradem att

villtill innovationerstödSTU:sför utformningenutgångspunktSom manav
Innovationsverksamhet är ikännetecken i innovationsprocessen.tvåframhålla

resultatetföretagsbaserad. Innovationer äroch ettindustriellhuvudsak av
slumpmässigt,ofta sighandlandekreativtnyskapande och tersom

irrationellt.ochoförutsägbart

idéteknisk ärutvecklingenden förstaUtredningen att av enmenar
frånutvecklingsfasernaefterföljandetill deförhållandebillig ijämförelsevis
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prototypstadiet. Efterföljande utvecklingssteg frågat.ex. är avvägningen om
och anpassning mellan tekniska möjligheter och marknadsbehov.
Marknadsanalyser och marknadsföring väl såär avgörande för framgång som
produktens tekniska lösning. För STU:s del innebär detta bör kunnaatt man

finansiellt rejält och riskfyllt på projekt eftersatsa prövning visar sig hasom
förutsättningar lyckas. finansiellaAtt risker är själva kärnidénatt medta
STU. Det självklartär sådant risktagande kommer medföra mångaatt ett
misslyckade satsningar.

Kommittén betonar vikten STU:s stödvillkor och återbetalningssystemattav
utformas så risktagandet inte förhindras. Vidare förefalleratt det rimligt att
STU anlitar professionella serviceföretag stället föri bygga serviceatt upp egen
inom olika kompetensområden.

Ovan betonades innovationer resultatetär kreativt nyskapande.att Deav
bygger ofta inte på de forskningsresultaten, på kreativtsenaste utan ett
utnyttjande befintlig och allmänt känd teknik. Idén uppkommerav
slumpmässigt och sällan resultat systematiskt sökande. Flödetettsom av av
innnovationsidéer kan dock stimuleras kännedom tekniska möjligheter,av av
problem eller behov. klarareIu tillgodosedda behov identifieradeär och
preciserade, desto förutsättningarstörre för positivt flödeett av
innovationsidéer. möjlighetEn för STU då påär olika försökasätt tolka,att
artikulera och behovöversätta och sprida kännedom angelägna områdenom
för tekniskt nyskapande.

STU-kommittén det inte bristenär på idéer detatt ärmenar storasom
problemet, STU:s förmåga tillutan de utvecklingsbaraatt tasnarare vara
idéerna. krävs förmågaHär kreativt bedöma innovationsidéatt i störreetten
sammanhang, till skillnad kanske ofta snäv projektbedömning.mot Atten
stödja innovationer handlar möjligainse kombinationeratt samt attmer om
energiskt och tålmodigt driva på utvecklingen än strikt analysera ochatt
bedöma risker. Formella projektbedömningskriterier förhållandevisär lätta att
ställa och lära medan däremot förmågan handla, beslutaut, och hanteraattupp

innovationsprojekt under oftast mycketett inbyggd osäkerhet endast kanstor
förvärvas praktisk träning. Utredningen betonar det nödvändigtärgenom att

STU ytterligare bygger denna kompetens,att vilket bl.a. kan skeut attgenom
STU utvecklar interna för lära och till erfarenheter.system att taav vara

Motiven för statligt innovationsstöd påverkaär det totalaatt
innovationsarbetets omfattning, effektivisera arbetet så fler idéer ochatt att
projekt blir introducerade på marknaden och att styra
innovationsverksamheten i riktning angelägna områden. Utredarnamot
påpekar framgångsrikt innovationsstöd kräveratt ett helhetssyn påen
innovationsprocessen. Man STU:s finansiella stöd även iattmenar
fortsättningen endast skall faserna frami till STU bör dock byggaprototyp.ges

sin kompetens för stöd till affärs-deut och marknadsmässiga sidorna av
projekt för kunna erbjuda råd och förmedlingatt samarbeta med andrasamt
aktörer.
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omfattande internationell forskning kunskapen den tekniskaTrots är om
begränsad och därmed det också osäkerhet vilkenutvecklingsprocessen är om

främjar Därför ställs påstöd bäst innovationsverksamhet. kravtyp storasomav
flexibilitet förmåga och erfarenheter.STU:s och sig sinautnyttjaatt anpassa
på flexibilitet både ha flera olikainnebär STU skall medel ellerKravet att

kompetenser och dessa kan olika allt efter betingelserna.utnyttjasatt

för förasinnovationsprojekt bör i slagkraftigInsatserna samman en
innovationsenhet med huvuduppgift koppla idéer med forsknings-att samman

tillverkningsresurser syfteoch i utveckla innovationsprojekt. enhetenInomatt
skall finnas såväl juridisk, kommersiell industriell kompetens. Arbetet börsom

formi lagarbete tillfälliga projektgrupper.organiserat inom Envara av
efterlinjemässig sektionsindelning teknik- eller behovsområde olämplig.är

öka kunskapen vad främjar kreativitet ochFör innovationer bör STUom som
centralt för teknisk förutveckling insater stimuleragöra attsom organ

forskningutredningar och innovationsprocessen kreativitet,om --
uppfinningsaktivitet, innovationsbenägenhet etc.

STU-handläggarna behöver utveckla kritisk och kreativ kompetens samten
fantasi,teknisk dvs. lära sig ställa de frågorna blirätta änatt attsnarare

skickliga teknikbedömare. STU-kommittén förslår organiserad formen mer av
inlärning.

Åtgärder för professionellade arbetsförutsättningarinnovatörernas ärm.m.
enligt STU-kommittén anmärkningsvärt blygsamma jämförelse medi andra

förefalleri samhället. rimligt åtminstone skapaDet attgrupper samma
förutsättningar för forskare. bör därför utvecklaSTU det ekonomiskasom
stödet arbetsstipendier, uppfinnarstipendier, utrustningsbidrag,t.ex.genom
hyresbidrag, pristävlingar STU bör också arbeta för öka det allmännaetc. att
medvetandet betydelsen innovationer.om av

finns sannolikt många goda idéer institutionella hinder förblirDet som p.g.a.
outnyttjade företag. STU bör aktivti medverka till arbetstagares idéer ochatt

företagenuppfinningar i bättre tilltas vara.

DS4.2 Vägar till ökad välfärd Ju 1979:1

tillsattes särskild förI 1978 näringspolitisk delegation göraattmars en en
bedömning det svenska näringslivets förutsättningar föroch villkorav

förutveckling. utredningenAnsvarig Bertil Bjurel.var

I utredningens direktiv ingick analys Sveriges teknisk-göraatt en av
industriella struktur förhållande tilli omvärlden industrinssamt av
konjunkturkänslighet och dess möjligheter hävda densig i internationellaatt
konkurrensen. skulleMan även studera möjligheter stimuleraatt
nyföretagandet förutsättningarna för utveckla produkter och hittasamt att nya

marknader. Vidare skulle utreda vilka påkrav måste ställasnya man som
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skulleför främja innovationer.forskning och utbildning Manvetenskaplig att
både ochkunde stimuleras inomutvecklinggranska hur forskning ochäven

näringslivet.utom

framledes kommerifrån svensk ekonomiutgår ävenUtredningen attatt
offentligkombination medmarknadshushållning ikarakteriseras storenav

därför fåAmbitionen blirutlandet ekonomi.sektor öppen attsamt moten
uppnå förbättringar denfungera effektivare och imarknadsekonomin attatt

på funktionsdugligheten ifunktionssätt. pekaroffentliga sektorns Man att
avseenden.år sjunkit väsentligaekonomiska under iSveriges system senare

kostnadsutvecklingen,långsiktigautredarna främst syftar på denärDet
hos individer ochintressetanpassningsförmågan och kompetensen samt

och insatser.företag produktiva innovativagöraatt

landet, liksomtekniska utvecklingen inomfäster vikt vid denUtredningen stor
utvecklingen,faktorn för den tekniskateknik. avgörandevid Denimport av

ekonomiska miljönden allmännaoch för innovationsprocessen, är samt
det gäller teknik ochhos de yrkesverksamma, inte minst närkompetensen

utlandet rimlig kostnadsnivå,uppnå förhållande tillföretagsledning. iAtt en
ochmarknader, goda till prestationer innovationerväl fungerande incitament

grundläggandekompetensnivå därför, enligt delegationen,hög ärsamt en
dynamiskutveckling och innovationsprocess.också för teknisk enen gynnsam

ochtekniska utvecklingenDelegationen understryker denatt
blir effektivamângfacetterade, och de bara iinnovationsprocessen är

kontakt inhemska ochformer och mycket meddecentraliserade i nära
förnya prodiktionsprocesser ochutländska marknader. Möjligheterna attatt

med förmågan hos individer iprodukter och sammanhängerlansera system
flexibelt självständigt.kreativt, och Enföretag och på marknader att agera

och soliditet företagengrundläggande förutsättning då lönsamhet i ärär att
på tekniskt utvecklingsarbete och vågatillräckliga för skall kunna satsaatt man

på dynamisk nyetablering ochutveckling. All erfarenhet tyderrisker i attta ny
förutsättning för teknisk förnyelseutveckling mindre företag viktigärav en

utredarna.och innovationer, menar

utgångspunkterför utvecklingen blir med dessaroll den tekniskaStatens
och allmän ekonomisk, social ochfrämst bidra till allmän kompetensatt enen

företagande och kreativitet. Påpolitisk miljö förmånlig för initiativ,ärsom
med riktade frånområden blir det emellertid nödvändigt insatservissa mer

produktionsförutsättningar, eftersida för få fram teknik ochstatens att somny
flera kanår lönsamhet och soliditet i industrin inte väntas spontant.av svag

beställningar på några områden,Delegationen föreslår betydande statligaatt
utvecklingsprojekt. Utredarna statliga beställningars.k. nationella attmenar av

teknikområden fåfärdiga avancerade skulle kunnaprodukter och inomsystem
betydelse för framtiden, på tidigare med elförsörjning,sättstor samma som

telematerial och militärflyg.

effekternaOlika åtgärder har verkningar helt olika tidsperspektiv. snabbai De
förändringar kostnadsnivå anpassad nivå böroch valutori gör att en varaav
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år, ärperspektiv, 10-20längrenäringspolitiken. Ipåkrav ettpermanentett
ochprodukterlanseringföretagnyetableringfaktorer samt nyaavavsom

fungerandeeffektivtförutsättervilketavgörande,produktionsmetoder en
dessutomkommerår,perspektiv, 20-50långtmycketIinnovationsprocess. ett

avgörande.bligrundforskningochforskarutbildning att

framtidanäringslivetssvenskadethuvudbudskap ärDelegationens att
påsociala miljön änekonomiska ochpå den allmännaberorutveckling snarare

förslagdärför sinakoncentrerarUtredarnanäringspolitiska insatser.specifika
möjligheternaochbetingelsernaallmänna attderekommendationer kringoch

våramedkostnadsnivå i paritetpåpekar bl.a.dessa. Manförbättra en
finnsdetkapitalmarknader,ochfungerande arbets- attkonkurrentländer,

allmännadestabilitet iochoch utbildningför arbeteoch incitamentmotivation
samhället.spelreglerna i

innovationsverksamhetstimulerabidra tillböroch forskningUtbildning att
för framtidagrogrunderblirhögskolornaangelägetnyetablering. Det äroch att

ochamerikanska universitetfleramedfalletsåsom ärintelligensindustrier,
för innovationermiljötill kreativbidraHögskolorna börhögskolor. genomen

andra sidanoch åsidan innovatöreråmellankontakterpersonligagoda ena
högskolor ävenvissaDelegationenvid högskolan.lärare attforskare och menar

entreprenörsutbildning.för regelbundenbör sigengagera

särskilda satsningarangeläget göradetpåpekar ärUtredarna även attatt om
väsentligadetteknikområden, är ettpå attsida vissafrån statens nya

statliganäringslivet. Denpågår helaiinnovationsarbeteochutvecklings-
vitalföroch incitamentpå förutsättningarinverkanpolitiken har stor enen

skattemässigadenviktig ärminstutveckling. Intedecentraliserad teknisk
Enligtutvecklingsarbete.teknisktförkostnadernabehandlingen av

FoU-området.tillvidgasinvesteringsfondssystemetbörmeningdelegationens

uppgiftmedinrättasför innovationföreslår ocksåDelegationen centrumatt ett
informeraochforskainnovatörsutbildningochdriva entreprenörs- samt attatt

ochkunskaps-centraltfungeraskallområdet innovation. Det ettsomom
utländskaförebildefterinnovationsverksamhet,förkontaktorgan organ,av

förslagbakom SUF:sställer sigfranska.amerikanska och Man omt.ex.
medel till detta.bör fåSUFochuppfinnarstipendier attanser

regionalapåoch demindre företagendeStödet till FoU inom
Än påkanskepå sikt, ärviktigare,fortsätta. att satsautvecklingsfonderna bör

förenklaföretagare,motivationföretagarnas attstärka attatt egnavara
vissainomstödmöjligheterochreglernuvarande att,samt ramar,system av

handlingsutrymme.mindre företagensdeöka

företagen börmindredekapitalet istärka detmöjligheter förOlika att egna
företagarensochbaserad på företagetkreditförsörjning,effektivEnprövas.

borgensåtagandenpersonligasäkerheter,på formellamöjligheter änsnarare
företagen,medelstorasmå ochbland defrämja utvecklingenskulle anserm.m.,

ökadeförbättraskapitalförsörjningenVidare kanutredningen. resursergenom
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för riskprojekt kontakti nära med de regionala utvecklingsfonderna, samt
handel med småföretagsaktier underlättas.attgenom

Genom bl.a. STU bör stimulera etableringsföretag, vilka kan fungeraman som
aktivt mellanled mellan enskilda uppfinnareett och existerande företag. Man

bör uppfinnarnaäven hjälp i deras etableringsprocess. För litetge att ettegen
företag skall kunna krävsväxa insatser formi produktutveckling ochstora av
marknadsföring, inte minst för Lånemöjligheterna för dennaexport. typ av
utvecklingsinsatser bör öka, företrädesvis de regionalagenom
utvecklingsfonderna. Vidare till forsknings- ochattanser man resurser
utvecklingsarbete denära mindre företagen väsentligär tillgång för dessa.en
Behovet regionala forskningsinstitut bör därför undersökasatt närmare.

Till sist delegationen skattesystemet bör dels frågaöver iattanser ses om
utgifter för upprätthållande dels beträffande intäkterpatent,av av
uppfinnarstipendier och från licenser.

4.3 innovationspolitik förtillväxt DS I 1981:18

slutetI 1970-talet började allt fler länder, bl.a. USA, Frankrike, Storbritannienav
och Holland, tillämpa genomtänkt innovationspolitik.att De deten anser vara
viktigt för lands ekonomi till den kreativitetett och de idéeratt ta vara som
finns. aprilI tillsatte1981 Industridepartementet fick till uppgiften grupp som

dra riktlinjerna för svensk innovationspolitik.att upp en

Innovationspolitiken omfattar alla de politiska åtgärder påverkarsom
utvecklingen idéer. Politiken skall stimulera skapandet för samhälletav nya av
nyttiga innovationer, dvs. sådana bidrar till samhällsekonomiska ochsom
sociala framsteg. Arbetsgruppens åtgärder kan förbättrarapport tar upp som
samhällsklimatet allmänt, viktiga strukturfrågor ochrent mekanismer,
incitamentsstruktur och infrastruktur för innovation. Vidare tar man upp
åtgärder för förbättra och stimulera etablerade företagsatt innovationsförrnåga
och sätt stimulera etablering innovationsbaseradatt verksamhet.av ny

Några grundläggande slutsatser är Sverigesav gruppens att
innovationsförmåga är avgörande betydelse för landets konkurrenskraft ochav
utveckling. Det avsevärt tid och insatser för få fram framgångsrikatar attav
innovationer och innovationspolitik måste därför långsiktig. Löftenen vara om

och snabba resultat falska.är Idéerstora med hög nyhetsgrad saknar etablerade
talesmän och vilket finns hos etablerad teknik,representanter, strukturer,
intresseorganisationer Innovation förenadär med osäkerhetetc. och
risktagande och kräver omfördelning Osäkerheten och riskernaen av resurser.
måste belönas utvecklingen skall lyckas. Dagens stödsystem koncentrerasom
på reducera riskerna, i stället skall de koncentrerasatt på öka avkastningenatt
för de, alltid få, riskprojekt får framgång. Eftersom det finnsinte någrasom
färdiga och generella modeller eller för hur idéer skall värderas ochsystem
utvecklas detär viktigt stödet präglas mångfald.att av
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Arbetsgruppen pekar på vikten skilja på forskningspolitik ochattav
innovationspolitik då forskning fram kunskap, medanatt taavser ny
innovation syftar till ekonomiskt idéer.nyttiggöra gällerDet ävenatt attnya
skilja på uppfinnande nyföretagandeoch baserat på redikalt idéer ånya ena
sidan, etablerat företagande å den andra. Båda viktiga och måste främjas,är

medlen olika.ärmen

de grundläggande slutsatserna, förI ligger till grund förslag,som gruppens
pekar till på problemet förstasist hand flerinte i är skapa idéeratt att utanman
förmågan förädla och något de idéer faktiskt finns.göra finnsDetatt ettav som
alldeles för bortfall goda idéer.stort av

förslårGruppen bör hur AP-fondernaavväga andel kan avsättasatt man en av
för företag.i innovationsbaserade måsteInvesteringarna görasatt satsa unga
under villkor,rätt dvs. individer med hög riskvilja och förmåga biståattgenom

främjaentreprenören. För nytänkande bör föregåatt att statenmenar gruppen
med exempel och tillsätta kompetenta förespråkare för innovativa insatsergott

företagensi de statliga ledningar och styrelser. Landstingen bör vid utseendet
utvecklingsfondernas styrelser till det tekniska nyskapandet ärattav se

stimulera långsiktigaFör satsningar föreslårrepresenterat. att attgruppen
möjligheterna förkorta avskrivningstiderna, frånprövas till år, för5 2--3att
olika utvecklingsinvesteringar.

på bättreFör erkännande tillsätt idégivare och nyskapare böratt ett ettge man,
enligt sänka skatten på ersättningar inom den regleradegruppen,
förslagsverksamheten, uppfinnarstipendierinrätta och uppfinnarverkstäder.
Det också viktigt skapaär enhetlighet det gäller skattemyndigheternasnäratt
behandling uppfinnare.av

Industridepartementet bör, offensiv åtgärd, inrättasom en en
innovationsberedning med uppgift följa innovationsutvecklingen i landet,att

åtgärder,initiera skapa samverkan, motverka byråkrati STU börm.m.
tillsammans med Forskningsrådsnämnden FRN få till uppgift bättre spridaatt
kunskap och förståelse betydelse förinnovationers samhällsutvecklingen.om

svenskaDen FoU-organisationen inriktad på effektivär utdelning anslag,en av
påinte slutresultatet, kunskap eller lyckade innovationer. Gruppenny anser

därför mål och medel bör effektivitetöver, medlens utvärderas.att ses

Gruppen pekar på teknikupphandling den enda säkra selektiva metoden attsom
stödja utveckling teknik. andel de medel gårEn viss till storaav ny av som
teknikupphandlingsprojekt bör, enligt arbetsgruppen, till obeställda projekt
från små företag. alla samhälleligaFör upphandlingsprojekt visövernya, en
storlek bör tidig konsultation krävas särskild nämnd medav en

Äventeknikupphandlingskompetens. här bör viss andel projekten tillen av
enskilda uppfinnare och små företag.
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nystartadekanför knappast nyttjasFoUbefintliga skatteavdragetDå det av
till FoU-andelenrelationbidrag iprogressivtföretag bör överväga ett avman

omsättningen.

internationellt perspektiv, utnyttjarindustri, ibakgrund svenskMot ettattav
femårigunderföreslårlite,högskolorna attextremt engrupppen man

projektför avknoppningförsöksperiod etablerar innovationscentrer somav
därmedkapital kanlågföretagsform. Med insatsvidarekan drivas i manav
andelfår iföretag. Högskolornasnabbväxandebetydande antalettstarta en

bör dessutomfår användas. Detföretaget skolans satsasmot att merresurser
Uppfinnarskolanfrånerfarenheternaindividerpå specialutbilda kreativaatt --Även börhögskolor och universitetmåste inomutnyttjas. man, menar

tekniks,skedetdynamiska ochbåde detutbilda i enmogna av engruppen,
grundläggande kunskapmåsteUtbildningeneller företags liv.produkts ett ge

projektgenomförande för både denprojektledning ochkompetensoch i mogna
dynamiska fasen.och den

och förprojektutvecklingsföretag nyttigauppfinnare ochinrikta attFör motatt
undersökerSTUföreslår arbetsgruppenupphandlingsprojektkatalysera attnya

behovsdata kanochc1earingcentral för behovfaktabank ellerhur en
ochförmedlings-idénpåpekarutformas och Vidareprövas. att om enman

uppfinnareoch frånmellan företagförmedla idéerförädlingsfunktion, kansom
bearbetas ytterligare.börföretag eller forskningenskilda, i i --

investeringsfonderna fårföreslåsextisterande företagstimuleraFör attatt
påbetoningmedanläggningsinvesteringarbara tillinteutnyttjas

diversifiering ochområden, dvs.på för företagetproduktionen, utan nya
marknadsföring.komplettering, på ochFoU

på riskkapital,finnas tillgångmåste detför företagöka grogrundenFör att nya
särskilt uppfinnarkontofrigöra Förutområd och möjlighet ettatt nya resurser.

ochefter tyskskall beskattas,uppfinnarintäkter endastbör pröva attman
värde. Erfarenheten visar,totalafransk modell, till sitt10-30 attprocent av

uppfinningar.iintäkterna konsumeras investerasinte utan nya

skapar svensk SBIC-riskkapital kan ökasTillgången på genuint enom man
skallinvesteringsbolagmodell.form enligt amerikansk Denna typ av

aktiekapital eller lån.formioch riskfyllda satsningar,genomföra långsiktiga av
förmånlig Privatpersonerlån skall ha ränta.ingående utgåendeBåde och en
få dra investeringenprojekt skulleriskfylldaiinvesterar somavsom

investeringsbolag, medockså kunnautgift. Storföretag skallavdragsgill starta
områden.kapital tillför omallokeringspeciella regler nyaav

arbetsgruppenriskkapitalförsörjningen,förförutsättningviktigEn somannan
fortsatt flödeskulle bidra tilldessutomsmåföretagsbörs,förslår, är etten som

påavkastningendet gällerföretagen. Närtill de snabbväxandeav resurser
Internationellabeskattningen.aspektriskkapitalet sista viktigär en

bör överstiga 25reavinstskatten inteerfarenheter visar procent.att
bolagsskattenbör slopasaktieutdelningDubbelbeskattningen tasattgenomav
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tillkonserverande och stimulerar inteutformningSkattereglernas ärbort. en
industristruktur,ändrad gruppen.menar

SOU 1983:53och avgifteroch uppfinnare skatterKulturarbetare4.4 -

uppfinnares skatterkulturarbetares ochmed uppdragkommitté överEn att se
Gustafkammarrättspresidentendecember medavgifter tillsattes i 1979och
då detöverlämnades juliBetänkandet i 1983,ordförande.Hedborg som

avseendekvarstående frågorbehandlaåterstod för kommittén vissaatt
uppfinnarinkomst.förslagsersättning ochbeskattningen av

upphovsmanna-frågan skatteutjämningbl.a.Utredningen tar genomomupp
avskaffat. fannnumera Kommittén vissauppfinnarkontooch att

till oönskade resultat samtidigtutformningen ledergrundläggande drag i som
fallför kan i vissa intekrångliga och otydliga. Avdrag avsättningreglerna är

fall långt avdragvälmotiverat. andra kan störremedges avdraget Iäven ärom
beror på avdragsrätten ärinkomstökningen. Dettagöras än attmotsom svarar
omkostnader.hänsyn tillkopplad till bruttointäkterna att tautan

till konto skalldärför till skattefri avsättning görasförslårKommittén rättenatt
förvärvskällan det aktuella året ökat inettointäktenberoende att avav

ifrågakommandenågot de bådaförhållande till nettointäkten under av
dockså får skillnadenjämförelseåren. Om skett avsättas,70 attprocent av

alltid skall eller minst 10 000inkomsten under jämförelseåren vara,vara, anses
övervägandeoch tillämpning för detföreslagna reglerna till innebördkr. ärDe

fall enklare de tidigare.antalet betydligt än

för denalltid skall ståuppfinnarkontot föreslås det öppet, ävenFör att
och detta har inkomstdelägare handelsbolaguppfinnare iär ett avgenomsom

uppfinning.sin

för stödja uppfinnare och deraspekar påKommittén insatser attstatens
förkostnadernaskattehänseende sker dettaverksamhet. I attgenom

lagen särskiltverksamheten avdragsgilla.är Därutöver gav om
vad1973:421 avdrag baserat påforskningsavdrag tillrätt ett extra

införtsforskningsverksamhet. Avdragsrätt harindustriföretag investerat äveni
andra medför skattskyldig lämnat till institutioner ochbidrag, mottagaresom

1979:6091975:127. tilläggs lagenforskningsverksamhet Slutligen att om
får anspråk förfond medelallmän investeringsfond till sådan iavsatta tas

utvecklingsarbete.tekniskt forsknings- och

otillräckliga. Exempeluppfinnarna självabedömsDe insatser görssom somav
underhar klara försörjninghar hur svårt, omöjligt, vissa sinvisat nästan att

de överväganden skulleutvecklingsskedet. direktivKommitténs att somangav
påbeträffande uppfinnarnas skall grundas analyssituationgöras aven

meningsfullthar funnit detuppfinnarnas arbetsvillkor. Kommittén inte att
på omfattande undersökning kring detta.lägga ned tid och Det ärresurser en

beträffande sociala avgifter kommittén hardock endast skatter och attsom
för uppfinnarna. hänvisarnågot för förbättra Manböröverväga göras attom
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förgäller förutsättningarde flesta hänseendentill det iatt samma
Uppfinnarnas verksamhet ovissför uppfinnare. ärkulturarbetare som

leda tillråder osäkerhet arbetet kommersåtillvida det attatt stor omen
och inkomster.exploatering

beskattningsområdet uppfinnarna själva betonat,Huvudproblem på är, som
perioder utvecklingsarbetet,risken för skönstaxering under inkomstlösa i

hos taxeringsmyndigheterna godta verksamhetenobenägenheten att som
föreligger, förlustavdragets konstruktion medförvärvskälla underskottnär

socialförsäkringen och behoveteffekter på egenavgifter tilluttaget avav
till uppfinnarkonto. Vidareskattemässig inkomstutjämning avsättninggenom

motverka förriktar skattetrycket intressetsig motman som anses
uppfinnarverksamhet leder till uppfinnaren söker sig till länder medattresp.
lägre skattetryck.

Uppfinnarrád4.5 Nationellt

påperioden till genomförde Svenska IndevoUnder april augusti 1987 AB
utredning behovet Nationelltuppdrag Industridepartementet etten om avav

Uppfinnarråd. Uppfinnarråd skulle bl.a. ha till uppgiftNationelltEtt att
förbättraöverbrygga klyftan mellan uppfinnare och näringsliv,

bättre innovationsklimat ochinnovationsverksamhetens villkor, bidra till ett
utbildning.tillgodose behovet och initiativ samtav nya grepp

forskningsanknutna,Utredningen delar uppfinnarna kategorier; fria ochin i tre
på olika behov ochanställda uppfinnare. Uppdelningen visar situationenatt

för de fria uppfinnarna oftast komplicerad.är mest

för Uppfinnarråd lågt,Nationellt speciellt inomIntresset ärett permanent
industrin. Anledningen till det låga bl.a. vill ha någotintresset är inteatt man

förfristående finns tidsbegränsadDäremot intressenytt organ. en
försöksverksamhet förslår därförpå projektbasis. Utredningen tillsätteratt man

projektgrupp får till uppgift planera, initiera och medverka till attatten som
minska klyftan mellan fria uppfinnare och näringsliv. På lite längre sikt bör
projektgruppen tillgodose andra behov eller problem inom
innovationsverksamhet villkor, utbildning, opinionsbildning etc.--

Om det uppfinnarrådet fyller behov påvisar sig det nationella böratt ett man
sikt söka lösning, företrädesvis knuten till någon depermanenten mer av
befintliga aktörerna på området, utredningen. Vidare denattmenar anser man
föreslagna projektgruppen medskall diskussioner SUF bildata att ettomupp

Råd, för forskarvärlden.SUF stärka SUF:s kontakter med näringsliv ochatt

ytterligare slutsats utredningen det finns potentialEn drar iär att storsom en
bättre lyfta fram uppfinnandet. bemannad och förankradEn rättatt

projektgrupp skulle förkunna i riktning detta.rätt göraett steg attvara
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Effektivare innovationsprocess4.6

framförde förslaget inrättaför STU, och SUF 1987PRVRepresentanter attom
inslagför lyfta fram uppfinnandet viktigtnationellt uppfinnarråd ettattett som

uppfinnarrådUtredningen nationelltindustriella utvecklingen.i den ettom
fick uppdrag tillsättautredning. STU iledde till ytterligare 1988 att enen

innovationsområdet.problemprojektgrupp skulle belysa vissa inomsom
påbörjades och blev klart augustiArbetet i 1989.1988

hadeordförande BrandingerBrandingergruppen efter sin RuneGruppen --
uppfinnare ochbehandla de dåliga relationerna mellanuppdragi att

formerna förinfrastruktur för uppfinnandet ochidéköpare, föreslå lämpligen
effektivt statligt stöd till uppfinnarverksamhet.ett

uppfinnarnatill inkomsternas betydelse delar utredarna in iMed hänsyn tre
hobbyverksamhet, semi-professionellaolika kategorier; amatöruppfinnare

uppfinningar och professionellauppfinnare lever till del på lyckade
lever uppfinnarverksamhet. Uppskattningsvisuppfinnare uteslutande på är

tiotal miljoneramatöruppfinnarnas bidrag till samhällsekonomin endast ett
desemi-uppfinnarnas andel några hundra miljoner medankronor,

kronor årligen.professionella uppfinnarna bidrar med åtskilliga miljarder Här
eller professionellamåste försöka öka andelen semi-attgruppen manmenar

förförbättra infrastrukturen och klimatet kreativauppfinnare attgenom
människor.

till årligen inledande skedenastöd flera idéer behövs i deEtt brett tusen av
utvecklingenInfrastrukturen, dvs. den miljö ägerinnovationsprocessen. som

avslutande skedena fram tillmåste förbättras, speciellt i derum
det tredjemarknadsintroduktionen. Riskkapitalförsörjningen är stora

för god uppfinnandets infrastruktur.problemet en

påvisar befintligt stöd från STU, de regionalaUtredningen att
påutvecklingsfonderna, länsstyrelserna m.fl. utfaller mycket olika, beroende

från offentligtbedömningar hos beslutsfattarna,skilda politiska intresset
heltverksamma industriell tradition klart saknasDet ärpersoner, m.m. som

tecken på systematisk och konsekvent stödpolitik.en

Arbetsgruppen identifierar viktiga mål för infrastrukturen:tre

början indentifiera bra idéer ochstöd i innovationsprocessenBättre av- -
de helt omöjliga.sortera ut

inteofta fram till marknadsintroduktion baraStöd under betydligt längre tid,-
form rådgivning och kontakter.i ävenutanav pengar,

Ökad enskildestillgång på riskkapital både förbättrar densom egna-
för företag.möjligheter och ökade incitamentsom ger

enhetlig och konsekventdet gäller det statliga stödet villNär en merman se
AB-länfördelning de medlen inte hälften till ökadstatliga samtav en

samverkan mellan olika offentliga stödgivare.
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uppfinnare.fler och bättreuppfinningar innefattasfler och bättre ävenmåletI
kurser ochuppnåsbegränsad del kanbara tillDetta tror genomenman
medpraktiska arbetetdetViktigareutbildningar. egnavaraanser man

uppfinningar.

förslårfundamental svaghetinfrastrukturenEftersom som enserman
funktionermotsvarande lokalarådgivare ellerlokala70-80arbetsgruppen att

föreslå lämpligidén,första värderingbistå uppfinnaren medskall aven
dokumenterahjälpa tillkontakteroch förmedlautbildning attsamt

ochlokala näringslivetkännedom detRådgivarna skall hauppfinningen. om
uppfinnaren. lokalaenskilde Debetydelse för denkanmänniskor som vara av

på kvalificeradstöd koncentrera sigbevilja finansielltrådgivarna skall inte utan
Utredarna villfinansiärer.kontakter till tänkbararådgivning och förmedling av

samarbetelokala rådgivarna i näraför utformningen deSUFatt avansvarar
stå för finansieringen.föreslåsmed STU, som

AB-länanslagna medel hamnar itill hälftenMed hänvisning att mananserav
utanför Stockholm.representeradebordeberörda myndigheter ävenatt vara

etablerakunde tillsammans sjunumera NUTEK och åPRVSTU, SIND sex
förbindelselänkar till denuppgift fungeramedregionala kontor att som

finns centralt. skall utgöraDe ävenkompetens och de resurser som
fördelar betonasutvecklingsfonder.länsstyrelser och Dekomplement till som

detkunskaperdär inomsamarbetet med PRV:sbl.a. PRV,är
området bättre.immaterialrättsliga kan utnyttjas

föreslårhandläggaremarknadskunskaper hos STU:sbristDå iser enman
för biståteknisk kommersiell tillsätts STU:sutredningen attatt resursgruppen

bedömningar.handläggare vid marknadsmässiga

påmarknadsintroduceras i bristmånga idéerpekar på inteAnalyser att
förförslår totalafinansiering. STU:sUtredningen att ram

till miljoner kronormed miljoner kronorproduktutvecklingsstöd utökas 50 140
hälften tillochhälften till idéutvärderingår, prototyp,varavper

fåprojekt årligen skallräknar medmarknadsintroduktion. 150Man ettatt
följaskall ökade möjlighetergenomsnittligt stöd på kronor. STU400 000 attges

skeden skall statligtkommersiella fasen.med fram den Ilängre i senare
undantagsfall då med högstanvändas och 10riskkapital endast i procent av

riskkapitalettill dettaAnledningen ärinvesteringssumman. att attanserman
själva vill exploatera idé.det företag eller de inividerhanteras bäst ensomav

föreslår Brandinger-utredningenuppfinnareBeträffande utbildning enav
finnas jämförelse med det utbudvilken utbildning borde ianalys somsomav

vilken utbildning bästställning tillfinns idag. Därefter kan typta av somman
uppfinnarnas behov.tillgodoser

uppgår miljoner kronorlagda förslagen tillkostnaderna för de 200De totala
jämfört med de medelmiljoner kronorår, vilket ökning med 70är somper en

se tabell 4.1..vid tiden för utredningenssatsades
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kronor.miljonerkostnaderFördelning STU:sTabell 4.1. av

FörslagNuläge

15lrådgivareLokala

verksamhetRegional
50kompetensinformation,kontakter,- 55Oberedningregionaprojektstöd-

verksamhetCentral
4037infrastruktur- 8592projektstöd-

200130Totalt

STU-info 1989.förslag,ochförutsättningarinnovationsprocessEffektivareKälla: -

påbyggerfinansiellaytterligare utanbaraförutsätter inteFörslagen resurser
bereddaochsamarbetar ärnivå attregionalnationell ochpåmyndigheteratt

följsförslagenlagdadeövervakaochföljaarbetsformer. attFörändra sina att
innovationer.förrådsgruppinrättarutredningenföreslår att enman

1989:24stöd SOUfinansielltStatligt4.7

utredaresärskildSöderbergBoIndustridepartementettillsatte1988 somI mars
finansielltstatligtbehovochinriktningöveruppdragmed avatt se

år iöverlämnadesbetänkande ettUtredningens marsföretagsstöd. senare,
1989.

kartläggningefterförslagläggauppdragfick iFinansieringsutredningen att en
bristernaanalyskapital,tilltillgångochbehov externtnäringslivets avenavav

stödetstatligadeteffektivthurochkapitalförsörjningendeni externa av
administrationenieffektivitetenanalys avdessa bristeravhjälper samt aven

stödet.

har givitkreditmarknadenavregleringenframföralltUtredningen att avmenar
tilllånamöjligheterökade utkreditinstitut attandraoch pengarbanker

fortsätta. Enkommertroligenutveckling attdennaochföretagen, att
näringslivettillfinansiellt stödstatligbehovetdetta ärkonsekvens att avav

det störstakapitalbrist inte ärsamtidigtpåpekarUtredningen attminskar.
ochidéerpå lönsammaBristenföretagsutveckling.förproblemet

utredningenslutsatshinder. Enförmodligen störreaffärsmässighet är ett som
börbl.a.omstruktureras,ochbegränsasstödet börstatligadetdrar är att att

medbefogatdetövergångsperiod kanUnderlån bort.statliga varatas en
ochföretag iteknikbaseradeförriskgarantierstatligalånegarantier,statliga

utbudetökabidrag. Förstatligamed attmotiveratdetundantagsfall kan vara

51



riskkapital utredarna bör delta på marknaden påatt statenav anser
marknadsmässiga villkor.

Finansieringsutredningen förslår numeraSTU NUTEK möjlighetatt attges
bevilja starta-eget-stipendier vid teknikbaserade företag och täckastart attav
garantiavgifter för industrifondsgarantier. STU skall kunna lämna stöd till
teknisk utveckling småföretagi villkorlig återbetalningsskyldighet. Förutan
detta räknar utredningen med ökad verksamhetsvolym på 100 miljoneren
kronor år.per

Industrifonden föreslås stödformerersätta sina med riskgarantier för tekniska
och kommersiella risker i teknikbaserade företag, där bl.a. capital-venture
företag skall har möjlighet försäkra förlustprojekt.sig Industrifondensatt mot
verksamhet bör samordnas med fondensSTU:s och behållning överföras till

sambandi med stiftelsen upplöses. Utredaren villstaten Industrifonden,att att
formi myndighet, för sina riskgarantier på miljarder2 kronor.av ny ges en ram

De regionala utvecklingsfondemas finansieringsverksamhet bör begränsas och
verksamheten koncentreras på rådgivning information.och Utredningen anser

fondernas med lånegarantier kan behållas åratt i försystem avvaktatre att
avregleringens effekter. Däremot bör lån och utvecklingskapital avskaffas,
utvecklingsfonderna möjlighet bli delägare i regionala riskkapitalbolag,attges

lämna starta-eget-stipendier motsvarandeatt miljoner kronor45 år.per
Utredningen förslår 600 miljoner lånekapitalet skall få användasatt tillav
plceringar i regionala riskkapitalbolag och de återstående miljarderna1,9 skall
återföras till Till sist finansieringsutredningen tillsättningenstaten. attmenar

utvecklingsfondemas styrelser bättre borde återspegla ochav statens
landstingens huvudmannskap.gemensamma

Utredningen Sveriges Investeringsbank, med nuvarande inriktning,attmenar
inte fyller någon särskild näringspolitisk funktion och sammanslagningenatt
med PK-banken borde tillstyrkas.

AB Industrikredit fyller inte heller någon näringspolitisk funktion, enligt
utredningen, eftersom lönsamheten god finns detär ingen anledningmen tatt

föreslå avveckling ägande.statensnu en av

detNär gäller Lanbrukskredit föreslår finansieringsutredningenAB att staten
bör försäljningöverväga sin ägarandel. AP-fondernas áterlånesystemen av

obehövligt och bör avskaffas.anses

Beträffande Småföretagsfonden utredaren den bör profilera sigattanser
ytterligare indirekt via olika riskkapitalbolag tillföra småföretagattgenom eget
kapital. Vidare föreslår fonden tillförs ytterligare miljoner200 kronorattman
och frikopplas från Föreningsbankerna. Norrlandsfonden bör få samma
inriktning Småföretagarfonden, verksamheten bör såsom snartmen som
möjligt övergå till riskkapitalfinansiering.ren
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påaktöreroberoendefleradet finnsangelägetdet ärutredaren attDå attmenar
nuläget.iavveckla sinintebörriskkapitalmarknaden staten engagemang

ägarandel iStatensbör dock över.Förvaltningen statens sesengagemangav
tillöverlåtaseventuelltförvaltningenochbör övervägasABInteractorTemu

Småföretagsfonden.

olika aktörerför deägandeochinriktningändradförslagen somFörutom om
det bör prövasfinansieringsutredningen attföreslårföretagsstöd, atterbjuder

så förbättrapåför sättaktierköpamöjligheter attaktiebolag att egnage
riskkapitalbolag. Vidareminoritetsinvesterandeför anserförutsättningarna

onoterade aktier.kapital iplacera sittfå möjlighetböraktiefonder attattman

skattereformernaföreslagnadebetydelsenpoängterar attUtredningen av
förmodellerfall börredovisats. Iintentioner annatenligt degenomförs som

påriskkapitalfonder övervägasför nytt.skattestimulanserochetableringskonto

miljoner.på 200årlig besparingmedutredningenTotalt räknar caen
småföretagen.åtgärder ikompetenshöjandetillanvändasbörUtrymmet

slagitshar STU1989presenterades ibetänkandeutredningensSedan mars
ochIndustri-blivitIndustrifondenoch STEV,med SINDsamman

regionalaverksamhet. Denyföretagarlånnyföretagarfonden med nysom
Sverigesoch1993harutvecklingsfonderna just utretts sommaren

förvaltasSmåföretagsfondenned.har lagtsInvesteringsbank numera av
ochtill Industri-förasskall överkapitaletFöretagskapital AB, men

harDärutöverprivatiserats. ettharoch Interactornyföretagarfonden Temu
genomförts.för företagenavgiftssänkningarochantal skatte-

1992:95projektkapital SOUförmarknadensvenska4.8 Den

detöverNäringsdepartementetuppdragVinell attifick Lars1992 seI avmars
Industri-numeraIndustrifondenproduktutvecklingtillstödetstatliga genom

behovetutvärderaingicknyföretagarfonden. uppdragetI attoch av
vilkarekommendationerochverksamhetIndustrifondens resurseratt omge

framtiden.bedrivas iskulleverksamhetenvilka formerunderoch

skaparriksdagochregeringviktenpåpekadeUtredningen attav
fyra villkorprojektkapital, därförmarknadeffektivförförutsättningar en

betydelse:avgörandebedöms vara av

företagsklimatallmänt gynnsamtett-
riskkapitalmarknaderocheffektiva låne--

förmögenhetbilda privatmöjlighetergoda att- borttagandetriskfyllda investeringarrisker vidminskade avgenom-
skattekilar

positivmycketbetecknargenomgåttSverigeutveckling urDen man somsom
extrabeskattningborttagandetinvesteringssynpunkt, även att avansermanom
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på kapitalvinst och dubbelbeskattning utdelningar skulle öka effektivitetenav
på hela riskkapitalmarknaden.

klara förbättringarTrots för projektkapitalmarknadprivat förspråkaren
utredaren fortsatt statligt stöd till produkt- och processutveckling. Denett
rådande krisen på finansmarknaden skapar osäkerhet, det kommer tidatt ta att
bygga projektkapitalmarknad, med goda förutsättningar.även yttreupp en ny
Vidare chansartatdet slå sönder Industrifondens, NUTEK:s ochattvore
utvecklingsfondernas verksamhet förhoppningi andra företag fyllaskallattom

Verksamheter många betyg.tomrummet. gett gottsom

Vinell föreslår Industrifondens verksamhet samordnas med de nyinrättadeatt
riskkapitalbolagen. Fonden bör under övergångsperiod bedrivaen
verksamheten i stiftelseform med huvudman, fram till dessstaten som
ombildning aktiebolag.till

Så länge fonden statlig skallär den koncentrera på företagssig mindre och
enskilda projekt. Projekt ligger inom företags kärnområdestörrepersoners som
skall finansieras.inte Fonden bör utöka andelen beviljat kapital royalty ochmot
det totala bör under tid minska till maximalt miljoner750engagemanget en
kronor under treårsperiod eftersom påinriktning mindre företag ochen en
enskilda kommer öka arbetsbelastningen på fonden satsadattpersoner per
krona. De miljoner kronor fonden200 skulle betala tillin behöverstatensom
inte återbetalas därefter skall bidrag till fonden upphöra.statensmen

Beträffande föreslårNUTEK Industrifondsutredningen den delatt av
organisationen idag arbetar med stöd till ochFoU till utvecklingsprojektsom
bryts från övriga vidareNUTEK. Man NUTEK börut över sinaattmenar se
principer för selektering projekt. Koncentrationen branschervissamotav
kritiseras.

Översyn4.9 stöd till innovatörerav

Som underlag till regeringens beslut innovationsfrämjandeom resurser
genomförde EuroFutures AB 1992 översyn stöd tillstatenssommaren en av
Svenska Uppfinnareföreningen, SUF.

STU övertog Svenska Uppfinnarkontorets1968 verksamhet. denMen
individorienterade och mycket breda verksamheten uppfinnarkontoretinom
hade svårt få fäste inom STU:s organisation, där teknikhöjd ochatt
kommersiella projekt måste prioriteras. Utredarna pekar på den inneboende
svårigheten med krav på redovisning och kontroll, direktatt stöd tillstaten, ger
enskildas innovativa verksamhet. beslutade1987 industriministern att
återinföra rådgivarstöd till enskilda innovatörer. För minska mellanatt gapet
myndighetsvärlden och innovatören uppdraget till Svenskagavs
Uppfinnareföreningen.
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föreningsrollen, denrollerverksamhet idelar in SUF:sUtredningen tre -
rådgivarrollen.rollen ochallmännyttiga

Även från förför föreningsrollen denskilja kostnadensvårtdet kan attom vara
församhällsekonomiska motivdetrollen, finns ingaallmännyttigadem staten
generelltUtredningens slutsatsföreningsverksamhet. ärstödja att ettatt en

för denna.utgå till SUFbasanslag börinte

allmänför bekostasamhällekonomiskafinnas motivkan attDet staten
för utveckla idéer.till fler intresserar siginformation det leder attatt nyaom

information tillspridningskolor ocharbete iVia mässor, genom av
villkoruppfinnandetssprida kunskapförsöktallmänheten har SUF nytta,om

dehos näringslivet,finnas intressebordeoch förutsättningar. Det ett stort
sådan informationsjälva föroch uppfinnarnafackliga organisationerna somen

slutsatstill Utredningens ärfinansiellt stöd SUF.direktbör kunna iomsättas ett
kvarstå tills de generellabörtill SUFstatliga stöddetatt som ges

sedan bör detfått fullt genomslag, övertassvensk ekonomiförändringarna i av
klartbördel finansierasandra intressenter. Den statenav avsesom

aktiviteter.identifierade

nåridéer årligenrådgivare till 20-50analys medverkar SUF:sEnligt atten
ovan på välse pekar bristenutredning Vinellmarknaden. parallellEn avav

riskkapitalmarknad. SUF:sförsvårar fungerandeprojekt, vilketpaketerade en
ochförsta led denna paketeringirådgivare kan ettett somses som

till statlig kanproduktråd. Motivet insatstill existerandekomplement varaen
rådgiving uppfinnarentillhandahåller denfria marknadenden inteatt som

oftahar uppfinnarenförbereda projekt. Delsför kunnabehöver att ett
för konsulttjänster, delsskede betalamöjligheter i tidigtbegränsade att ett

råd. Rådgivarna harbehovetsaknas ibland insikten enom av
de nåridéer sållas bort innansållningsfunktion, där bristfälliga och gamla

uppfinnare tillgång tillrådgivareoffentliga finansiärer. SUF:sochprivata ger
tilleller förmedla kontakternätverk kan tillföra kompetensnationelltett som

med kompetens.rättpersoner

rådgivningsverksamhetenförsiktig bedömningUtredningen att avmenar en
såform idéer bearbetasgod avkastning ipekar på de kan attattatt av nyage

och sysselsättning.utvecklas till produkterskede kande i ett nynyasenare
bör behållas.till rådgivarna det korta perspektivetstödet iSlutsatsen är att

och de regionalakomplement till NUTEKVerksamheten utgör ett
ochverksamheten vidutvecklingsfonderna. påpekar dock NUTEKMan att om

utvecklingsfonderna skulle ändras bör även överman se
på vikten andraVidare pekarrådgivningsverksamheten. attavman

främjadelfinansiärer, vilket dels skullekommer inintressenter som
effektivitetverksamhetensomvärlden och dels främjaförankringen i genom en

granskning.bättre

utvecklingsfondernas produktråd bör samverka Enrådgivare ochSUF:s mer.
då SUF:s verksamhetlämpligorganisatorisk koppling torde däremot inte vara

till projektfinansiering.bör knytasinte
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förbättringar löpandebeakta de generellaviktigt löpandeDet är att som
får full genomslagskraft bör ytterligaregenomförs. dessa göraNär enman

särskildaanalys det kvarstående behovet insatser.avav

SOU 1993:70Strategi småföretagsutveckling4.10

stödjandeutvecklingsfondernas framtida rollde regionalaFör överatt somse
utsågs till särskild utredaresmå och medelstora företagorganisation till

betänkande överlämnadesriksdagsman Wittbom, i augusti 1993.Bengt vars
det finnas samhällsorganbl.a. till uppgift belysa börUtredningen hade att om

så fall skallsmåföretagsutveckling, vilka uppgifter sådana ifrämjar organsom
respektive huvudmän.ha och eller vilka skall ägarevem som vara

definns behov deUtredningen konstaterar det visst tjänsteratt ett av som
utvecklingsfonderna för närvarande erbjuder de små och medelstoraregionala

finansiering ochflertal det främst iföretagen. studier ärEtt visar start-att
rådgivingutvecklingsfasen kompletterande information och strategisksamt

det endast kompletterandeföretagen har behov betonar ärMan attsom av.
utföra, sådana skiljer från desamhällsorgan skall dvs. sigtjänster ett som

påkommersiella marknaden.tjänsterna

flertal åtgärder den sittandeUtvecklingsfondsutredningen redovisar ett som
framföralltför förbättra generella företagsklimatetvidtagit detregeringen att

företagssektorn fåttavgifter. Totalt har helaslopade och sänkta skatter och
miljarder kronor, sänktaminskade pålagor motsvarande 40 varav
miljarder. På lång siktarbetsgivaravgifter för småföretag utgör 9 attanser man

tid får fulltdessa åtgärder de klart viktigaste det innan deär att tarmen
därförPå utredningen, kan detgenomslag i ekonomin. kort sikt, varamenar

förinföra direkta stimulanser den investerar inödvändigt att som
småföretag.teknikutvecklig, nyföretagande och projekt i

offentligaantal halvprivata ellerfinns enligt utredningen privata,Det ett
småföretagsanpassade rådgivnings-företag och erbjuderorganisationer som

utbudet detoch finansieringstjänster. mångfald i positiv,Denna ävenanses om
verksamhet inomfinns möjligheter till effektivisering. Speciellt attmenar man

Industriförening,Exportrådet, Industriförbundet, Svensk Företagarnas
ökatskulle kunna viaRiksorganisation och handelskamrarna ge mer

vittförgrenat nätverk skulle dessa aktörer täckasamarbete. Genom ett enmer
små företagen.andel de ochstörre av nya

finansieringstjänster NUTEK,Bland beställare rådgivnings- och nämnsav
landstingen och kommunerna.länsstyrelserna, länsarbetsnämnderna,

Stiftelsen Svenska ]obsförutom konsultbolag, 8:Ytterligare aktörer privataär , tiotal teknikbyar och universitets-Svenska Uppfinnareföreningen,Society, ett
och högskolornas kontaktsekreterare.

riskkapital bl.a.riskbärande lån ochBland befintliga kreditgivare nämns--
utvecklingsfonderna, Atlenyföretagarfonden,Industri- och NUTEK,
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Förvaltnings Företagskapital ChalmersFörvaltnings AB, AB,AB, Bure
CapitalSeasonsInnovation AB, Euroventures Management AB, Four Venture

AB.

projektfinansieringfinansieringen finns två tydliga brister, dels tidigInom -
försåddkapital dels projekt små företag där formella säkerheter saknas ochi-

kan ägarkapital från riskkapitalbolagen.inte Dessaägarna typerengagera av
idag Industrifonden och de regionalafinansiering erbjuds av

förstärkas,utvecklingsfondema och bör utredningen.anser

regionala utvecklingsfonderna bedriver dag relativt omfattandeiDe en
verksamhet med fonder, län, och filialkontor. totala24 i 16 Denvarjeen

för alla fonder drygt halv miljard kronor, och lånefondenomsättningen är en
omfattar miljarder kronor. Med för regionala2,8 reservation storaca

utvecklingsfondsutredningen fondernasvariationer verksamhet tillattmenar
fyllerdel behovet kompletterande insatser. finns bl.a. hurBristerna istor av

den statliga huvudmannens, dvs. riktlinjer praktiken.NUTEKzs, omsätts i
har fonderna alltför förankring det regionala näringslivet.Dessutom ien svag

fonderna bildades fick de decentraliserat förNär 1978 ett ansvar
finansieringsverksamheten. Under de första åren fick de förlusttäckning av

vilket övergick kravet verksamheten skulle självbärande.i Istaten, att vara
början fick fonderna finansieringsinstrument,1984 det s.k.ett nyttav
utvecklingskapitalet, där de fick mycket fria händer finansiera projekt iatt
företag. kunde välja mellan lån Villkorlig återbetalning, vinstandelslånDe mot
och bidrag royalty. Grundtanken fortfarande fondernas utlåningmot attvar
skulle avkastning inflationen.motsvarande tillTrots uppmaningarge en
fonderna arbeta med utvecklingskapital har denna andelatt mer av
finansieringsverksamheten ökatinte väsentligt. Svårigheten har huvudsaki
bestått uppnåi avkastningskravet. Uppskattningsvis uppgår idag 30att ca

utlåningen till s.k. utvecklingskapital, medan vanliga70 ärprocent procentav
rörelselån.

Utvecklingsfondsutredningen föreslår inriktad på renodladorganisationen ny
näringspolitik, kompletterad med insatser inom de strategiska områdena,mest
såsom nyföretagarinsatser, information, nätverk och finansiering. Det är ett
förslag stämmer med EG:s riktlinjer för småföretagsinsatser.överenssom
Arbetet skall inriktas på projekt företagoch med betydande tillväxt- och
lönsamhetspotential kan bli internationellt konkurrenskraftiga.som
Organisationen skall drivainte operativ konsultverksamhet, köpautanegen

den utsträckning det påtjänster i möjligt och effektivt kompletteraär sättett
marknaden.

föreslår nyföretagandeUtredningen prioriteras starkare. Rollen skall främstatt
initiera, samordna och medverka vid finansiering verksamheten,attvara av

möjligt skall drivas företag.privata Organisationen skall isom om av
samarbete med andra genomföra eget-kampanjer.starta
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199394uppgår för budgetåretochomfattninghar ökat iStarta-eget-bidraget
skulle del deEnligt utredningenkronor.miljonertill 450 resurser somen av

effektstarta-eget-verksamhet få bättreför AMSanvändsidag inom omramen
fjärdedel AMSorganisationen. Ensamarbete med denanvändsde i avnya

bl.a. denkompetensför köpaföreslås att externavsattastarta-eget-resurser av
organisationen.nya

förkronor inrättaspå miljonerföreslår fond 600 attUtredningen att en
företag.utvecklingsbaramarknadsanalyser ioch tidigaförstudierfinansiera

från desåddkapitalfond skall 1,6sådanmedlen till tasMan att enanser
fråntill statskassandra inbeslutatriksdagenmiljarder attsom
frånfördela kapitaletskallorganisationenutvecklingsfonderna. Den nya
böranvändningsområdeoch preciseratBeloppsgränsersåddkapitalfonden. ett

hänvisning tillhärorganisationen görsmed densamarbetefastställas i ennya
Innovationsutredningen.

produktutvecklingstöd tillochsåddkapitalet NUTEK:still uppfinnare,Stöd
förmöjlighetermedel ökadedelfinansiera verksamhet. Dessatillsyftar att ger

finansiering frånså långtdriva projekt vidareföretagenskilda och attatt annan
nyföretagarfonden den organisationenochriskkapitalbolag, Industri- samt nya

bli aktuell.kan

myndighet, exempelvisutseddpåbör liggaFondens förvaltning statenaven
bör ligga på denoch beslutberedningHandläggning,NUTEK. nya

projekt bör NUTEK,för hitta rättSamarbetspartnerorganisationen. att vara
regionala organisationer.lokala ochoch huvudmännensrådgivareSUF:s

betryggandeplaceras påså tillgångarnaförvaltasmedel börFondens ettatt
och inomfondens avkastningfinansierasbidragsverksamhetensätt, rymsav

inflation ochvid 10innebär 5denna avkastning. Detta procentsatt t.ex.
kan fonden dela 30miljoner kronorplaceradeavkastning på 600 utprocents

miljoner årligen.

kapitalfond med s.k. kreativtytterligareutredningenVidare föreslår att en
utvecklingskapitalliknas vid detkapitalet kankreativainrättas. Det som

med den skillnaden det kreativautvecklingsfonderna,tidigare beviljats attav
skeden medprojekt tidigapå industriella iskall inriktaskapitalet en

strategisk rådgivning.finansiering ochkombination av

förstudierföretag tidigateknikbaserade krävsspeciellt förmånga fallI --
kanpotentiella intede entreprenörernaså kostsammakan attsom vara

rimlig med tankebanklån, intefinansiering,dem.finansiera Annan t.ex. anses
praktiskt allairiskerna. Regeringarprivatekonomiskapå de taget

uppgift förviktigdetdenna anledningindustriländer har statensett som enav
och följandeutvecklingskostnader tidiga skedenitill täckabidraatt att

produktutveckling.

frånfinansiering andrakomplement tillkapitalet börkreativaDet ettses som
ochbetydande tillväxt-och företag medskall projektMålgruppenaktörer. vara
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dennågon subvention. Här ärinte storalönsamhetspotential. ärInsatsen
Såddkapitalet utgörkapital.och kreativtsåddkapitalmellanskillnaden en

lånefinanisering. Detkapitalet ärmedan det kreativakostnadstäckning en
idag finnsutvecklingskapitaldetlikheter medkapitalet harkreativa stora som

skillnadenmed denutvecklingsfonderna, attregionalapå de
bredare spektrum.myckettäcktutvecklingskapitalet har ett

på hur det kreativaexempelutredningenvägledningSom ett pargeren
skeden, bl.a.tidigabefintliga idéer iellergälleranvändas:kapitalet kan Det nya

och därutvecklingsbarabedömsproduktråden,kanaliserade somsomgenom
med idéteknikerfall närärmed finansiering. Ettgå inkan annatingen enen

denDå kanekonomiföretagsledning,medhjälp etc.behöver nya
kapitaletkreativadär detfinansieringslösningutarbetaorganisationen en

strategiskochuppföljningkontinuerligingår ävenbildar I insatsenstomme.
rådgivning.

ordinärbidra medorganisationenskall denundantagsfallI mernya
huvuduppgift ochnågondetdock inte ärbetonarUtredningenfinansiering. att

skallorganisationendennågra subventioner tafårdet inte utan att nyaatt ges
risktäckning.medfull bankränta,ut

utvecklingsfonderna kannuvarandedefinansieringsinstrumentDe som
börorganisationenutvecklingskapital. Denochlån,erbjuda garantierär nya

lämpligastbedömsfinansieringsinstrumentvälja demöjlighet att varasomges
påmed kravetförenligtdockskallenskilda fallet.det Instrumenteti vara

behållerlånekapitaletlångsiktigtbörAvkastningskravetavkastning. attvara
värde.realasitt

erbjudakanmed NUTEKsamarbetaskallorganisationenDen somnya
tekniskstimuleraförprodukter ochutvecklingvid attfinansiering av

börorganisationen ävenDenoch innovationer.utveckling, uppfinningar nya
nyföretagarfonden, inteochför Industri-samarbetspartbli brakunna somen

organisation.decentraliseradnågonhar egen

Industriförbundet,företrättnäringslivetförslårUtredningen att av-
Industriförening, FöretagarnasSvenskhandelskammarförbundet,

ochskallmed ägatillsammansExportrådetochRiksorganisation staten-
förfogavardera över 50skall procentorganisationen. Parternadriva den nya .ellernyföretagarfonden, Näringsdepartementet statenochIndustri- annan av

statliga delen. Denför denförslåsutsedd organisation nyasvara
samtidigtlandet,iregionala enheterförslås få färre antalorganisationen ute

exempelUtredningenlokalt.utförasskallde insatsernaoperativa germersom
respektive fjorton regioner.på indelningar i sex

följs,riktlinjerhuvudmännensförskallmoderenhetenDen attansvaranya
ordnaförhandlingar,centraladrivaoch införa policy,formulera

verksamhetenutvärderafullfölja ochutbildning,kompetensutveckling och viss
statlig anslagsgivare.kvarstårfrånäska anslag NUTEK,samt somsom
åliggeruppgifter ägareför deskall vidare ettModerenheten avensomsvara
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aktiebolag eller juridisk Om den organisationen inteannan person. nya
uppfyller de krav huvudmännen ställer på verksamheten kansom en annan
genomförare bli aktuell.

Utredningen det viktigt skilja på denär statliga anslagsgivar- ochatt attanser
beställarrollen. föreslår därförMan fortsättningenNUTEK iäven får iatt
uppdrag fördela medel för småföretagspolitik till den organisationen.att nya

Vidare föreslås den organisationens moderenhet och de regionalaatt nya
enheterna drivs i aktiebolagsform, medan kapitalfonden bör bli stiftelse.en
Fördelen med aktiebolagsformen möjlighetenär till aktivt ägarinflytande och
resultatutjämning inom koncernen.

Beträffande de miljoner600 enligt utredningens förslag bör föras tillöversom
fond för såddkapital så fattade riksdagen våren beslut1990 inrättaatten om

Ägareregionala riskkapitalbolag prop.1989 90:88. till dessa förslogs blisex
Småföretagsfonden och de regionala utvecklingsfonderna. Fondernas andel
skulle enligt förslaget fonderna under sjuårsperiodsatsas attgenom en
överförde miljoner600 till de regionala riskkapitalbolagen. Samtidigt har
fonderna i enlighet 1989med betala ytterligare90:88 in miljard1attprop.
kronor lånefondsin till statskassan. Tillsammans med vad isägsav som
propositionen småföretagspolitik prop 92:511991 innebär detta attom en ny
de återstående medlen betalas in under tiden fram till den 31 december 1997
totalt 303 miljoner.1 Riksdagens beslut inrätta deattom sex nya
riskkapitalbolagen genomfördes också, de regionalautan attmen
utvecklingsfonderna gick in Utredningens föreslagnaägare. fond försom
såddkapital på miljoner kronor föreslås600 från de ännu inte inbetaldatas
medlen till statskassan. Därigenom kommer de miljoner600 kronorna till
användning för finansiera småföretag, vilket avsikten med riksdagensatt var
beslut våren 1990.

Riskkapitalavdrag4.1 1

fickI juni 1993 finansdepartementet AndersPer Lindgren i uppdrag attgav
föreslå för riskkapitalavdrag vid småsatsningar i industriföretag.ett system
Förebild är tillämpats Storbritannieni sedan 1983ett system Businesssom --
Expansion Scheme BES.

Utredaren föreslår i augusti kostnader för1993 förvärv nyemitteradeatt av
aktier i onoterade tillverkande industriföretag och tjänsteföretagvissa skall
medges avdrag inkomstslageti kapital. Avdraget får endast fysiskagöras av

och inte överskrida 300 kronor år.000 Enligt den föreslagnapersoner per
modellen riskkapitalavdraget den effektiva inkomstskattesatsen förmotsvarar
reavinster på aktier. Med nuvarande skattesats blir avdraget maximalt 75 000
kronor. Aktieförvärvet måste uppgå till minst kronor.10 000

Villkoren för avdrag är investeringen i tillverkningsindustrigörsett elleratt
företag med industrinära Bolaget fårtjänster. börsnoteratinte ochvara
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företag kontrollerasföretag eller ifår isatsningarna inte göras etteget som av
måste långsiktig. aktiernärstående. Vidare investeringen För avyttrassomvara

återföras med tilläggbeviljat avdrag till beskattningföre fem år skall ett
förutsätts dendet återförda beloppet.motsvarande Det30 attprocent somav

skattskyldig och avdragetavdraget oinskränkt i Sverigeärgör att avser
bolag bedriver verksamhet i landet.svenska sinsom

kraft den förförslår de reglerna skall träda i januariUtredaren 1 1994 attatt nya
gången årstillämpas för första vid 1995 taxering.kunna
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Internationell utblickKapitel 5.

mycket väsentligaflesta den allmänna uppfattningen innovationerde länder ärI är att
ekonomiska utveckling. allt utsträckning börjar talaför lands I störreett man om en

från FoU-politik. Stödet till enskildanågot friståendeinnovationspolitik som
historiskaSkillnaderna beror och kulturellauppfinnare de flesta fall litet.iär mer

stödstrikta ekonomiska Ofta talar tillfaktorer än man om nyaresonemang.
teknikutveckling-spridning. tysksmåföretag ochteknikbaserade företag, Eninnovativa

förhållandevis klarafrån pekar land medstudie 151 1982 Sverige ettut som
åenskilda uppfinnare å sidan och stödet till denskiljelinjer mellan stödet till FoUena

helhetsgrepp alla faserockså ha bra iandra. Sverige överettanses
innovationsprocessen.

innovationspolitikfOlika länder har mycket olikartad betoning i sin Sverige
för många rekommendationer avsåg utbildningutmärkte ovanligtsig som

alls på lagar ochSverige-USA 11-3. Jämfört med USA hade vi ingen betoning
1-13 2-11.1-46, på beskattning eller upphandlingregleringar heller

teknikområden, ovanligt litet inriktatSverige ovanligt selektivt vad gälldevar
på småföretag allmän industriutveckling.eller

OECDIndustriella stöd FoU-karaktär enligt5.1 av

Sven-Olof ReftmarkPå uppdrag Industrifonden skrev konsulten rapportav en
Europa.5till industriell produktutvecklingstatligt stöd i Rapporten äröver en

befintliga källor. redovisningen ingår åtta ländersammanställning redan Iav
med sammanlagt 414 program.

mkrAntal stödprogram Nettokostnad

Finland 35 3 000
Frankrike 30 40051
Holland 32 5 000

3 700Norge 41
Storbritannien 22 60068
Sverige 5 60049
Tyskland väst 69 34 400
Osterrike 20069 2

Nettokostnaden för beräknas bidrag; den totalt utbetaldastaten ur
återbetalningsskyldigt bidrag, lån; räntekostnadbidragssumman minus

statslåneränta för utestående lån influtnaavskrivna minussamt summan av
utbetalda belopp intäkter och återvunnagarantier; minusräntor, summan av

belopp, ägarkapital; på utestående kapital och avskrivningarränta minus
utdelningar.

4 RothwellZegveld: and Public Policy, 1981.Industrial Innovation
5 S-OReftmark, Statligt stöd till industriell produktutveckling i Europa, maj 1992.
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Av de länder förutomsju Sverige ingick studien hade femi speciella stödsom
till högriskprojekt.större, innovativa Tyskland och StorbritannienI finns ingen
motsvarighet, vilket bl.a. kan förklaras den brittiska orienteringen motav rena
forskningsstöd och Tysklands allmänna stöd, med den stödtypenmer av
integrerade. I Övriga länder har organisationer liknarsatsatman som
Industrifonden i Sverige.

Reftmark drar slutsatsen Industrifondens verksamhet borde byggas föratt ut
med ökad kraft stödja svensk industri. En slutsats det svenskaatt är attannan

stödet till industrin behöver förändrasinte med hänsyn till EG:s regler om
statligt stöd varken totalt industristöd ägarkapital, skattelättnader-
inräknade eller stödet forskningtill och produktutveckling inklusive
marknadsintroduktion.

EG5.2 och innovationspolitik

EG:s förinsatser främja näringslivets och regions utveckling oftaatt ären
liktydiga, vilket framgår utformningen de olika åtgärderna. Någraav av
speciella stöd, insatser eller diskussioner kring enskilda uppfinnare finnsens

Åtgärdernainte. fokuseras, likheti med de flestai enskilda medlemsländerna,
på det innovativa företaget.

EG företaginnovativa med hög utvecklingspotential och skapareser som av
arbetstillfällen faktorviktig förnyelseprocesseni och den regionalanya som en

utvecklingen. Problemen ofta företagareär med idéer saknar förmågaatt nya
hantera den osäkerhet de ställs inför finnsatt marknaden för minavar--

produkter, hur hittar den ochjag hur den,är hur skall kunna finansierajagstor
utvecklingen idéermina Dåliga förberedelser, otillräcklig finansiering,etc.av
oerfaren ledning och bristande marknadsföring EG någraanser vara av
huvudorsakerna till innovativa företag misslyckas.att nya,

Målet med EG:s näringspolitik förstaär i hand skapaatt ett gynnsamt
företagsklimat. Specifika insatser och för främja vissa delarattprogram av
näringslivet utformas för komplettera marknadskrafterna. Vidatt
genomförandet skall dessutom undvika skapa strukturer. EG:s s.k.attman nya
aktionsprogram för små och medelstora företag består ellerav sex program-
insatsområden skall främja och direkt stöd till etablering ochsom ge mer
utveckling företag. huvudsakligaDe insatserna för stimulera främjaochattav

och små företag görs nationellt. EG-kommissionen skall kompletteranya
existerande småföretagsprogram inom:

Information0
Företagssamarbete0
Etablering och innovation0
Finansiering0
Utbildning0
Export°
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går främstfå ochprojekteller ärföretagstödja innovativaförEG:s insatser att
medlemslandinomoffentligaoch attettstimulera privatapå att organut

målgrupp.främja dennaförfinansieringsformer och organisationer attutveckla
and Innovationmodell, s.k. BusinessutvecklatharEG-kommissionen egenen

etablering enligtföretag. Enoch innovativaidéerhandförCentre, taatt nyaom
ökaKommissionen. Förstödfinansielltbeviljas attmodell kandenna av

såddkapital, hars.k.skedentidigaspeciellt iriskkapital,tillgången på man
driftsstöd eller tillskottkan beviljasfinansieringsmodeller,framtagit somegna

Seeddet följandebeskrivs iBland dessaEG-kommissionen.frånfondkapitalav
Eurotech Capital.ochConsortFund,Capital Venture

föransträngningarökat sinaför FoU atthar detEG i ramprogrammetsenaste
delta deföretag imedelstoraochhjälpa mindreoch attstimulera somprogram

BriteEuramnivå. bl.tekniska Inom programmetföretagenshöjer gesa.
deltagandefrämja derasförföretagmedelstorasmå ochbidrag till attspeciella

från olikaföretagmedelstorasmå ochstimuleraAward.Feasibility För att-- inrättadesutveckling,tekniskupphandlaochgåländer gemensamtatt samman
1980-taletinrättades i börjanCraft. Sprint är ett avprogrammet somprogram

ochförnätverk innovationerinternationellastödjaochstimuleraför att
för FoU.utanför EG:sstårteknikspridning. Det ramprogram

ochstimuleraförinrättades EG 1984BICand Innovation Centre attBusiness av
undereller regionerunderutvecklade regioneridéer ifrämja nya

ochochprofessionell analyserbjudaGenomstrukturomvandling. att noggrann
tillväxtmöjligheternaöverlevnads- ochhoppasförberedelsemetodisk attman

minska regionensmed BICSyftet ärskall öka.företag attför innovativa
fler ochområdet, skapaindustristrukturen idiversifiera attsårbarhet attgenom

etablera aktiviteter iarbetstillfällenavancerade och stabila samt attrelativt
industri.och innovativutvecklingspotential, dvs.med godbranscher ny

aktörer.statliga och privatamellanregionalt samarbeteinnebärBICEtt
regionala aktörerna.definansierasdriftenUppbyggnaden och centret avav

investeringsbidrag. DetEG-kommissionenbeviljarstödregionerEG:sInom
ochmellan 50uppgår till 30från EG-kommissionen procentstödetfinansiella

påochoch utbildningfrån rådgivningfår intäkterbudget. BICEttcentretsav
självfinansierande.bliskall de flesta BICsikt

and Innovation Centre görtill Businessvänder sigföretagareNär etten
Produkten skall haochprojektbedömningkonsultansvarig person.aven

produkter ellerforskningsbaseradebaradet behöver intenyhetsvärde vara- denutvecklas iidéBIC antagittekniknivå.hög Närprodukter med en
lokaler,affärsplan, ordnarutarbetarmed upphovsmannen. Desamarbete en

finansiering.till hittaoch hjälperadministrationhjälp mederbjuder att

såddfinaniseringFunds,Capitals.k. Seedfinns anslutna ettmånga BICTill som
Under deprojektfinansiering.förstakompletterande trekan beviljaBIC som en

marknadsföraochtill lanseraoch hjälperföretagetföljerförsta åren attman
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produkten. Enligt EG:s rekommendationer krävs det och tvåminst VDen
företagskonsulter för driva BIC.att ett

finnsIdag det etablerade BIC fördelade på de olikaän 85mer
medlemsländerna, stödregioner. och utvecklamajoriteten inom För stödjaatt
BIC-nätverket har EG-kommissionen etablerat sammanhållandeen
nätverksorganisation Business and Centre NetworkEuropean Innovation-
EBN. fram utbildningsmaterial, anordnar erfarenhetsutbyten ochEBN tar
konferenser för hoshöja kompetensen BIC-medarbetare.attm.m.

granskat BIC-modellenhar och undersökt för sådantNUTEK intresset ett
koncept finns möjlighet för svenska etablerai Sverige. Det organisationer att ett
BIC, dock finansiellt stöd från IEC-kommissionen. NUTEK ärutan numera
medlem finnsi EBN. regioner i Sverige intresseradeDet ärett attpar som av
etablera BIC på försök.ett

Seed Capital Funds har mål stimulera och främja företagandeatt attsom genom
skapa bättre tillgång till finansiering företag.till Samtidigt villnya man
förbättra kvaliteten och därmed överlevnadsgraden för projekt i startskedet
seed stage. startade syftar tillProgrammet, 1988, stimulera privataattsom

företag finansielltinvesteringar i stöd till uppbygganden s.k.24nya genom av
fundsseed capital flertal EG-länder.i ett

utformat för främjaProgrammet banker, capital-bolag eller andraär att venture
funds fonderseed capital både besitter den kunskap äratt starta som som-

nödvändig för bedöma projekt och har kapital till finansiering.att som
stödjer, förstaKommissionen i skede, uppbyggnaden sådana fonder,24ett av

täcka driftskostnaderna under de första åren. stödområdenvissaIattgenom
bidrar med kapital upp till procent fonden.även till25 Kommissionensman
bidrag till fonden minst ochär 125 000 Ecu 250 000 Ecu.mestsom som

Stödet till olika fonder kanaliseras i huvudsak via etablerade andBusiness
se ovan.Innovation Centres fortsatt stöd till fonderna frånEtt Kommissionens

sida beroende resultatet och hur fondenär väl sköter sin verksamhet. Avav en
fonds totala investeringar måste, femårsperiod,inom minst 80 procenten vara

seed capital.typenav

En mål med skapa professionellanätverk ochärannat programmet att ett av
erfarna fonder kan sprida information och expertråd. Direkt ellersom ge
indirekt skall fond kunna erbjuda hjälp med:en

finansiell planering och rådgivning finansieringskällor efter startskedetom-
marknadsundersökningar-
utveckling affärsstrategier ochav-

specialiserad rådgivning.annan-
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efter kriterierprojektet defondenfond värderarmedelsökerNär ur enman
projektsig iFundsCapitalSeedKommissionen.utarbetats engageraravsom

förbundna medochspetsteknikbaserade påproduktutvecklingsfas,med lång
Maxbeloppet är 350 000 Ecu.avkastning.potentiellt högoch därmedriskhög

riskkapital överstiga 50 000intefår befintligtföretagexisteranderedanFör ett
och aktiekapitalet inte000 Ecuhögre 100änårsomsättningen inteEcu, vara

och ha högst tiofriståendemåstemiljoner Ecu. Företagetöverstiga 1,5 vara
ligga mellankommerbeloppgenomsnittligtmedräknar attanställda. Man att

000 Ecu.25 000-100

stöd EG-fonder beviljatshade 23under 1989-93analys visarEn att avsom
företag. dessamånga Avlikaiinvesteringartotalt gjort 131kommissionen, nya

skapathar de 1 219tillsammansochfortfarande 126existerar131 nya
miljonerkapital på knappt 40 EcugenomsnittFonderna har iarbetstillfällen. ett

miljonerpå Ecu.14,7sammanlagd investeringharoch gjort caen

och 1995år sedankraftigthar ökat varjeinvesteringar trorAntalet starten man
år. totalaDeninvesteringarvid 100stabiliserasantalet kommer attatt per
miljonerlångt ligger kring 4,9 Ecu,så härför EG-kommissionenkostnaden

allthänsyn till inteåterbetalas. Medskalldriftsbidrag attfrämst som
arbetstillfälle kostarvarjeåterbetalas räknardriftsbidrag kommer attatt man

avslutas förkommerFörsökverksamhetenknappt 1 700 Ecu. attKommissionen
utgången 1995.fonderna vidnuvarandede 2322 avav

europeiska meddefonderamerikanskamotsvarandeJämfört med opererar
miljoner. Genomsnittligamiljoner 6,7kapital, Ecumindre 1,6mycket mot

högre USAgrad mycket imotsvarandefond iinvesteringarantalet per var -
genomsnitt.i26 5,7mot

Funds har enligt KommissionenCapitalmed SeedFörsöksverksamheten
stärktgemenskapen,företag inomfrämjat etableringen nyaav

kvaliteten ochprojekt, ökatriskfylldaförfinansieringsmöjligheterna nya
iandelen privata investeringarstimulerathos projekten ochÖverlevnadsgraden

stöd frånmed Kommissionen,fonder, 23Nätverketsådana projekt. 41 varavav
skrivnaanalys och slutsatser ärbeaktabörManpoäng.är att aven annan

själv.Kommisionen

transnationellafinansieringCapital mål främja privatEurotech har att avsom
s.k. Techstödjer bildandet Euronivå.tekniskprojekt med hög Programmet av

måstefrån EG-kommissionenstödfinansiellt bidrag ochfåFunds. För annatatt
spetstekniska projekt.riskfylldakapital tillbevilja del sittfonderdessa en av

Fund måste organisationen haCapitaltill Eurotechbli utnämndFör att en
investeringsbolag,investeringsfond ellerform t.lämplig juridisk ex.

förvärv andelar ickeinnefatta ihuvudverksamhet skallOrganisationens av
säljaföretaget och sedanutvecklamed syftetbörsnoterade bolag att

vilkamiljoner 20måste uppgå till minst 50 Ecu,Kapitaletägarandelen. av
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transnationella projekt med högskall till investeringar iprocent reserveras
EG-land och andelenregistrerad iFonden måstetekniknivå. ettvara

år efter dettekniknivå måste uppnås inommed höginvesteringar tre att
Eurotech Fund.blivitorganisationen en

125uppgår till debidragEG-kommissionen ett egna resurser somavsomger
finansiera. Efter år, ellerfonderna tioför de projektinitialt attreserverats avser

fondåterbetalas tillmedlen Kommissionen. Varjefonden upplöses, skallnär
expertrådgivning formoch projekt iföretagskall kunna erbjudaäven av

marknadsanalyseraffärsstrategier,finansiell planering, m.m.

etableradeEurotech-fonder måste inomfinansieringsökerFöretag varaursom
spetsteknikprojekt. halvatransnationellt MinstengageradeEG och i ett

utvecklingsfasenProjekt ochEG. ikapitalet skall aktieägare inomägas start-av
fastaanställda ochhar mindreprioriterade liksom företag än 500är som

13 ägandetmiljoner där inte änöverstiger Ecu,tillgångar inte 75 mer avsom
företag.hos eller flera störreär ett

forskningsprogram ellerEG:sProjekt utvecklats inom annategnasom
dennafaller automatiskt inomEureka,europeiskt forskningsprogram, t.ex.

Eurotechfinansieringvill ansöka inomkategori. Företag programmetsom om
små medelstorakan ochEurotechskall kontakta Eurotech Via DataData.

fondinlagd databasen. Omföretag få projektbeskrivning isin etten ser
förbedömningmed företaget ochprojekt kontakt görlovande atttar enman

eventuelltsedan investera.

med målfunnits sedanfinansieringsprogram 1985Venture Consort är ett som
konsortia riskkapitalbolaggränsöverskridande grupperingarstödjaatt av

småföretag.utvecklingen innovativagår och finansierartillsammans in avsom
bevilja finansiering tillEG-kommissionenConsort kanGenom Venture

bedömer projektKommissionen varjesmåföretagsprojekt efter vissa kriterier.
hjälp med delaConsortför Riskkapitalbolagen fårsig. Venture attgenom

kontaktnätoch vidgaterfarenhet andra EG-marknaderriskerna projekt,i ett av
till finansieringsinstitut.andra

måstemedelåtnjutande dessaRiskkapitalbolag kan komma i varaavsom
Europeanriskkapitalföreningen EVCAden europeiskamedlemmar av

maximaltAssociation. projekt kan beviljas 30Capital EttVenture procent av
projektet. Normaltiriskkapital eget kapital konsortiet investerardet som

återbetalasbeviljade medlen skallpåligger 000 Ecu. De50 000-300summorna
finansieras Consortår avtalats. Projekt Ventureinom sju annat som urom

måste

fastaanställda,företag, dvs. underinkludera litet eller medelstort 500ett-
företagoch där inte ägertillgångar miljoner störreinte överstiger 75 Ecusom

tredjedel.änmer en
innehålla teknikspetsteknikbaserade ellerdvs.innovativa, nyvara-
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genomföraslokaliserade och inom EGhuvudsaki vara-
EG-landtillväxt i än ettmerge-

gränsöverskridande riskkapitalbolagfinansieras konsortiumett avav-

ingår projekten måste kunna visa de hariFöretagare att ettsom
tillfredsställande ledningskunnande.

Consort återfinns bioteknik,Projekt finansierats Venture inom energiavsom
stöddatateknik. finansiering erbjuder ioch ävenFörutom programmetren

form rådgivningav m.m.

företag söker finansiering Consort vänderSmå och medelstora Venturesom ur
Tillsammans förbereder de investeringsförslagtill EVCA-medlem.sig etten

formella kraven uppfylldaskickas till EVCA, kontrollerar dein ärattsomsom
EG-kommissionen. ställning tilloch skickar ansökan till Kommissionen taren

och meddelar beslut. Om projektet harprojektet sitt Kommissionen accepterar
konsortium medmedlemmar månader på bilda deltagareEVCA:s sig att etttre

Kontrakt skrivs mellan huvudinvesterarenfrån två medlemsländer.minst
EVCA-medlemmen Huvudinvesteraren fungeraroch Kommissionen. som

förofficiellt för projektet och konsortiet.ansvarig representant

Feasibility Award till små och medelstora företag medstödett separat
forsknings- eller utvecklingsprojekt, för bedömningsvårigheter delta i störreatt

till deltagandeeller koncept, sedan kan leda iinnovationer ett ettav som
SMEBriteEuramprojekt Feasibility Award for SME Small and-

Enterprises. Villkoren för få stöd till utvärdering enkla:Mediumsized äratt

gällande definitioner.måste litet eller medelstort, enligtFöretaget ettvara-
måste etablerat inom EG.Företaget vara-

huvudsakliga verksamheten fårDen inte FoU.vara-
får tidigare deltagit något EG:s forskningsprogram.inte ha iFöretaget av-
måste kunna påbörja projektet vid förbestämt datum.Företaget ett-

påStödet kan uppgå till högst kostnaderna, med maxbelopp75 procent ettav
Om företagens värdering leder till de vill vidare gäller de25 000 Ecu. att

allmänna reglerna för deltagande EGzs FoU-projekt. Feasibilityi Programmet
påAward pilotprojekt löper 1991-93 och har budget miljonerär 5ett som en

Ecu.

Craft Cooperative research for technology har till syfte stimulera företag,action att
små finnai synnerhet och medelstora, teknisk lösning på sinaatt gemensamt en

problem. de mindre företagen skall gå ochMeningen är att samman
kontraktera forskningsinstitut. Ansökningsförfarandet för stöd kanett
beskrivas tvåi steg:

skickar tillsammans företag frånFöretaget med EG-landminst ett ett annat
projektförslag på sidor till projektförslaget3-4 Kommissionen. Omett

godkänns beviljas bidrag max Ecu för hitta ytterligare15.000 minstett att
två och för utforma slutgiltig ansökan.partners att en
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eftermånaderfyrasidor skickas inpåförslaget 10-12slutgiltigaDet2.
minstinnefatta konsortiummåsteProjektetgodkännandet ettsteg avav

tredjeutpekadmedlemsländer,två partfrånsmåföretag minst samtfyra en
FoU-arbetet.utföraskallsom

miljonkostnad påtotal 1år och hatvåsträcka högstsig överprojekt kanEtt en
projektkostnaderna.totaladetill hälftenCraft finansierarEcu. avupp

för företagunderlättaförbrukad. Förbudgetenpågår tills är attProgrammet
Craft-s.k.upprättatEG-Kommissionenhar trehitta samarbetspartnersatt

många intressantafå tillräckligthaft problemCraft hardatabaser. att
kronor harpå miljoner250tiondel budgetenEndastansökningar. caaven

definierasmå företagförsvårighetenpåvilket attfördelats, visarhittills
land och rättspeciellt isamarbetsparthitta rätt annatproblem,

forskningsinstitution.

för deinrättades EG 1989for Europeand Utilisation attValorisationValue av
del deskulle kunnaföretagen lättaremedelstora tasmå och av

ochför forskningEG:sframkommer inomforskningsresultat ramprogramsom
totaladenoch utgör 1Value ingår i procentutveckling. ramprogrammet avca

två delprogrambestårmiljoner DetEcu.vilket 57budgeten, motsvarar av -
ValueValue och II.I

företag ochmedelstorasmå ochriktat tilleller Value SME ärValue I ger
Awards, ochk Exploratoryundersökningar,förberedandestöd tillfinansiellt s

medelstorasmå ochAwards. NärTechnology Exchangeteknikspridning, s.k.
de kan hautvärderafördiskussioneroch nyttaföretag deltar i möten att avom

ExploratoryBidraget,få bidrag.har de möjlighetforskningsresultat attett
kostnader förtotalaeller 75får uppgå till högst 7 000 EcuAward, procent av

lön, utrustningUtgifterutgifter samband med möten.andra ioch resor,resor
teknikspridning kantillmöjligheterundersökningaretc. samband medi om

ellermaximalt 000 Ecupå 100Exchange Award,Technologybidrag,beviljas
faktiska utgifterna.halva dehögst

deltar elleranställda,mindre än 500företag medBerättigade till bidrag är som
ellernuvarandedemonstrationsprogram,forsknings- ellerEGshar deltagit i

teknikförmedlareomfattningbegränsadipotentiella samarbetspartner samt
AwardsExploratoryAnsökanmedelstora företag.företräder små och omsom

måste följaAwardsExchangeTechnologyde förlöpande medankan göras
schema.utsatt

till syfteValueliksomoch har,och attmellan 1994Value löper 1992II
fram EG:skommerforskningsresultatdeförbättra exploateringen ursomav

huvudområden:indelat iforskningsprogram. Programmet är tre

och industriforskningSamspelet mellan
vetenskaplig miljöochmellan forskningSamspelet
samhälleforskning ochSamspelet mellan
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Del för företagenintresse och handlar skapa kanalerär störstett attav om nya
för information forskningsaktiviteter och marknadsföraattom nya
forskningsresultat. Under databasen1990 skapades Cordis innehållersom
information forskningsaktiviteter, forskningsresultat, vetenskapligaom
publikationer och ansökningsfrister till EG:s forskningsprogram. Med hjälp av
Cordis kan företag också hitta samarbetspartners för kommande
forskningsprojekt. Nyligen har påbörjatEG har uppbyggnaden nätverkettav
bestående informationscentrer, s.k. Relay Centres.av

Finansiellt Valuestöd bl.a. till:ur ges
främja utnyttjandet forskningsresultat stöd och rådgivning tillatt av genom-

verksamheter och forskningsinstitutioner för utföraatt t.ex.
marknadsundersökningar, finna till samprojekt eller licensarbete.partners
uppbyggnaden för information EGzs FoU-program.centrerav om-
förmedling resultat publikationer, seminarier, konferenser,tav genom ex-
utställningar och databaser.

Sverige deltar inte i Value, får tillgång till EES-avtaletnärprogrammetmen
kraft.träder i närvarande försökerFör skapa för bl.a. delta iattman resurser

uppbyggnaden Relay Centres.av

Sprint inrättades till för1983 stöd och teknikspridninginnovationer riktat till
små och medelstora företag. Stöd till internationella nätverk för teknik- ochges
innovationsrådgivning. juli startade det tredje 1989-1993I 1988 Sprint som
skall:

Underlätta överföring teknik till företag, stöd till särskilda projektav ny genom -
Specific Tekniken måsteProjects. beprövad och projekten kan omfatta allavara
näringssektorer och all slags teknik. Projekten måste företageninitieras av
själva. Deltagare projekt böri engagerade kollektiv forskningi medvara
deltagare från minst medlemsländer och täcker bred kompetenstre som en
t.ex. från näringslivet, forskare, myndighetspersoner. Deltagarnarepresentant
skall förmågavisa sin sprida kunskap, via finansiellaseminarier, sinatt t.ex.

ochsituation projektplan. måste beredda påDe dela medäven sigattvara av
resultat och kunskaper. Stödet fårSprint inte hälftenöverstiga de totalaur av
projektkostnaderna. Bidraget kan mellan ochvariera 0,5 miljoner1,5 Ecu per
projekt.

Förstärka den europeiska infrastrukturen för innovations teknikstädsservice genom
bygga nätverk i Europa mellan olika aktörer lokalt arbetar medatt upp som

innovationsstimulans och teknikspridning till små och företag.medelstora
Deltagare kan innovationsfinansiärer, regionala utvecklingskontor,vara
industriorganisationer, teknikförmedlare,FoU-organisationer, designers,
kvalitetsingenjörer och licensmäklare.
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samhäl-nationell ocherfarenheteroch utbytaför innovationförståelsenFörbättra om
MonitoringInnovationhuvudsak Europeaninnovationspolitik ilelig genom

nationellaolikaoch utvärderingaranalysför forskning,System, avett system
området.påeuropeiska insatseroch

och ligger1989-93periodenförmiljoner Ecupåbudget 90totaltharSprint en
deltamöjlighetSverigeEES-avtal attför EttFoU.utanför EGzs gerramprogram

förbudgetenstå för 3,5dåkommer procentprogramnivå. Sverige attpå avca
svenska kronor.miljoner6vilketSprint, motsvarar ca

svensklokalmedarbetadelta i Sprint ärsiktpå kort attEtt sätt enatt
vidkontaktsekretariatetLund,Center inärvarande IdeonärFörorganisation.

Verkstadsteknisk Forskning iföroch InstitutetHögskolaTekniskaChalmers
i Sprint.svenska deltagareGöteborg

små företagutveckling itekniskochinnovationstöd tillEG-ländernas5.3 .

förholländskt institutgenomförd EIM,1990studie ettI aven
tekniskstöd tillEG-ländernasjämförelsesmåföretagsforskning, görs aven

redogörStudienföretag.medelstorasmå ochioch till innovationerutveckling
dessa insatser.resultatetåtgärd ellerpå varjeför myckethurinte satsats avsom

teknik ellerutvecklingochforskningföretagsdelarhela ellerStöd till av nyav
skiljamåstefinansiella stödetdetEG-länder. Ifinns allaiprodukter mannya

utvecklingochteknikinnovativöverföringmellan koncept, av nyaav nynya
produktionsmetoder.

koncept i sinatekniskaanvändavillentreprenörerHolländska nyasom
finnsStorbritannienlån.riskfria Iansöka t.ex.kantillverkningsprocesser om

förutvecklingskostnadenpåsubvention 75 procentSMART, är avensom
förstaunder detbeviljasStödetmaximalt dock 50 000 Ecu.projekt,innovativa

maximaltpå 67 500 Ecustödytterligareåret kanandraunder detåret och
skede.tidigtifinansieringMålet med ärbeviljas. ettprogrammet

eller instituttill de organisationergarantierställerTysklandI somstaten
direktatekniknivå. Man ävenmed högföretagtillbeviljar finansiering ger

skallFuE-Investitionszulage företagetförFoU-investeringar attbidrag till
expanderautvecklas ochansökakunna patent, m. m.om

studies.feasibility Imarknadsanalysertillstödoch IrlandFrankrikeI ges
tillämpningutveckling ochförbidragsmåföretagarebeviljasNederländerna

prototypfond tillsöka stödföretag kan attBelgiskateknik. ur enav ny
produktionsprocesser.ellerprodukterutvecklautforma prototyper, nya

Danmarklyckas.projektet IåterbetalaslånvillkoradeFondmedlen är omsom
offentligaför denprodukterutvecklaförbidragföretag beviljaskan attett

sektorn.
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förFinansiella instrument stimulera utveckling teknik företag finnsi iatt av ny
Belgien, Frankrike och Tyskland. Frankrike innehåller skattesystemetI speciella
regler vad gäller forskning och teknisk utveckling:

Skattelättnader eller bidrag i de fall då företaget föremålinte blir för-
beskattning vid investeringar i forskning och utveckling.

avskrivningsmöjligheter för lokaler förExtra används utvecklaattsom-
prototyper.

inga skatter på licensintäkter frånLägre eller teknik.patent, processer ny-

Tyskland finns fördelaktigaI antal avskrivningsregler för fasta och rörligaett
tillgångar används för forskning och utveckling.som

stimulera småFör och medelstora företag rekrytera personal till harFoUatt att
Belgien, Frankrike, Irland, Holland, Storbritannien och Tyskland speciella

Holländska företagareinsatser. kan ansöka lönebidrag tillom
forskningspersonal det s.k. Stimulation Scheme.Innovation IrlandI ärur
företagen berättigade till bidrag vid rekrytering personal medav
universitetsexamen eller högre utbildning. Irland subventionerar ävenannan
anlitandet erfarna tekniker för lösa specifika tekniska problem. BelgienIattav

företagareblir forskningpersonalanställer berättigade till reduceradsom
inkomstskatt. stimulera företag anlita erfarnaFör forskare beviljaratt att unga
den franska bidrag. tekniker utvecklareUnga tyska möjlighet tillstaten ges
tillfällig anställning forskningsinstituti för sedan överföra kunskaper frånatt
forskning kring teknik till innovativ industri.ny ny

flertal finnsI EG-länder lokala rådgivningscentrer förser små ochett som
medelstora företag information rådmed och teknik ochom ny nya
forskningsresultat. Holland finnsI Innovatie-Centra, med uppgift18t.ex. att
stimulera och bidra till spridning och tillämpning teknisk kunskap.av ny
Motsvarande finns Storbritannien ochi Danmark. danskaDet TIC,centrer ett
nätverk inrättades har fem konsulter1977, i genomsnittcentrerav som som
besitter kunskap både inom teknik och ekonomi. råd och informationFörutom

teknik erbjuder TIC information statliga stödformervarje även ochom ny om
utbildning. TIC:en Danmarki till del de svenskamotsvarar en
utvecklingsfonderna, med syfte såi län i företagenvarje näracenterett att vara

möjligt. Ibland går de aktivt till företagen.även utsom

Lokala kontor till EOLAS, Irish andScience Technology kan jämförasAgency,
med danska TIC. EOLAS bedriver industriell forskning och erbjuder rådgiving,
konsultinsatser och teknisk information till tillverkande företag, ministeriet och
statliga organisationer. huvudsakI arbetar med enskilda kunder efterman
avtal.

förbättraFör spridningen teknisk kunskap beviljar Tyskland bidrag tillatt av
företagare kontrakterar utvecklingsarbete. Under det holländskautsom
Branch InformaticsOrientated Stimulation försökerScheme förse småman
och medelstora företag med teknisk information och stimulera företagen att
införa datateknik och automation.ny
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ochför teknikutformat insatserHolland harPortugal ochIrland,Danmark,
idessaDanmark utgörSpeciellt iområden.speciella programinomFoU

bestårtidsbegränsadestödpolitiken. Dehuvuddel avprogrammenav
ochutvecklingstöd till rentvidareutbildning,ochyrkes-information,

ochåtgärderkvalitetshöjandetillstödfinnsnärvarandestöd.finansiellt För
förocksåharregeringenirländskamaterial. Denanvändning programnyaav

BusinessProgrammaticfinnsHolland programmetkvaliteten. Ihöjaatt
holländskavilketPBTS,SchemeStimulationTechnologyOrientated ur

provning inomochutvecklingförstudier,tillbidragsökakanföretagare
miljöteknik.ochmaterialteknikbioteknik,informationsteknik,

sidanåmellan företagFoUsamarbete inomfrämjarEG-länder enaflestaDe
särskiltandra. Ett attå denolika organisationerochföretag avseroch program

Syftet äruppdragsgivare.ochunderleverantörermellansamarbetetförbättra
inhemskadekonkurrenskraften hosdärmedochanpassningsförmåganökaatt

industrin,tillinformationinnebärInsatsernaunderleverantörerna.
organiseringochutbildningförbättradkunskapsutveckling, av

demonstrationsprojekt.

finnsDärunderleverantörer.stödjaförspeciellaTyskland har inga attprogram
för samarbeteundantagmed vissakonkurrenslagstiftninghårdmycketdock en

utveckling ellervidtillåtetSamarbete ärföretag.medelstoraochsmåmellan
stödfinansielltteknik. Genom garanteratillämpning attinköp samt nyav

utvecklingsprojekt mellanstimuleraDanmarkförsöker i gemensammaman
erbjuderTysklandföretag.mindre I statenochforskningsinstitutstatliga

småstödjerfinansielltorganisationertill privatasäkerheter garantier som
nivå.tekniskmed högföretag

föråtgärder och insatserolikamängdfinnsdetstudien ärslutsatsEn att enav
Allaföretag.medelstorasmå ochioch forskningutvecklingtekniskstödjaatt

små ochdeförde viktigastestöd ärdennaEG-länder etttypatt avavanser
åtgärder,mångfaldenochomfattningendetta ärföretagen.medelstora Trots av

begränsade.företag,och medelstoraför småexklusivtutformade

Japan5.4

kanuppfinnare.enskilda Dettatillstödstatligtingetfinns det i principI Japan
leverdem irespekterarsamhälletjapanskadetförklarasdeltill att somstor av

från deskiljer sigunika ochavskyr dem ärmänniskor ochmellanharmoni som
fåochstatliga anslagsmååterspeglar isiginställningenjapanskaövriga. Den

uppfinnare.förmån förtillinsatserorganisationer görsom

Nakamatsu,uppfinnare, YosiroberömdinternationelltmycketSålunda har en
American Scienceuppfinnareåretsåren fått pristolvde senaste avsom

hansamhället.japanska Tvärtom,dethan inteAcademy, accepteras avmen
ikonstig Japan.mycket personsom enanses
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traditionenI Japan är inte betala för enbart idéer, produktion har fåttatt utan
föreprioritet stöd till idéer. respekterarJapan fysisktgör ettnya personer som

hårt arbete, medan de fårinte inte respekt. Japaner trivssvettas attsom samma
umgås med människor tillhör någon social gemenskap, t.ex. ett stortsom som
företag, offentlig organisation. kännerDäremot de obekvämasig sällskapien
med inte tillhör någon organisation, inte har visitkort.ettpersoner som

TechnologyScience STAAgency den endaär organisation har budgetsom en
och stödjande organisation för uppfinnare. Under STA finns Science anden
Technology Promotion Bureau, med avdelning för planeringen som ansvarar

PR-kampanjer, föransvarig uppfinnare. årliga budgetenDenav en person
ligger på miljoner 1,520 miljoner kronor, vilket skall jämföras med STA:syen
budget på miljarder 41,2553 miljarder kronor 1991. Budgeten gåryen
framför allt via ofJapan Institute Invention. STA är inte speciellt angelägen om

främja fråninnovationer enskilda uppfinnare de skälatt nämnts.av som

Japan Institute andInvention IIIInnovation har två uppgifter, dels att ge
kringservice patentinformation patentdatabas, patentansökningar,-

patentrådgiving dels stödja innovationer och uppfinnare. Enatt sätt är att-
anordna nationella uppfinnartävlingar, bl.a. för skolpojkar och husmödrar.
Syftet med dessa uppfinneri,är stimulera skapa bra klimat föratt att ett
uppfinnare och höja deras samhället.i I till syftet har de flestastatus motsats
nationella tävlingar riktats företag.mot stora

Huvudpriset 1993, Imperial Prize, gick till Hitachi för uppfunnitatt man en
speciell kokare elkraftverk.i prisutdelningenI deltog chefen för förenergi,
konstruktion och för dotterbolaget Tohoku BakomMP. dessa finns troligen en
hel anställda skapat idéerna, dessa kommer inte i ljuset. Prisetgrupp som men
går till företaget. Samtidigt fick följande pris:

Premiärministerns pris till Mitshubishi Electric Co., Ltd0
MITI:s pris till FilmFuji0
STA:s till Seikopris Epson0
Patentverkets pris till NTT0
JII:s till Olympuspris0
Keidanren:s pris till Nippon Steel och0
Japanska handelskammarens pris till Toshiba.0

I står deJapan privata storföretagen för huvuddelen forskningen, företagenav
för än 80 medan andel mycketär större i Västeuropa ochprocent, statensmer
USA. här påverkarDet också stödet till de enskilda uppfinnarna. harJapan inte
någon bra förgrogrund fostra enskilda uppfinnare historiska skäl. Mångaav
innovationer och teknik kommer från företag, där de uppstår istorany
produktionen i laboratorierna.än stårDetta i kontrast europeiskasnarare mot
och amerikanska företag. Många innovationer därförär relaterade till
tillverkning och direkt tillämpliga än och revolutionerande.mer snarare nya

Företag inga på grundforskning. berorsatsar Detta huvudsakstora iresurser
på den hårda konkurrensen på marknaden inte för långsiktigutrymmesom ger
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tillämpadochutvecklingtillgårForskningsutgifternagrundforskning.
produkterpå vilkafunderatidenhelamåsteföretagen somforskning nya- återspeglas inteframtid. Dettaefterfrågar iochbehöverkonsumenterna en

överlägsenhållerpatentansökningar. Japanochteknikupphandlingi enminst
beviljas ifyraMer än patentpatentansökningar.antalet ett somtopposition i av

organisationer.japanskafrånkommerUSA

japanskamångaockså isigmarknaden visarpå attkonkurrensenhårdaDen
Aven teknikhandelsbalansenteknik.utländskköpaangelägnaföretag är att om

1990fortfarande högre än exporten.jämvikt, importenär varsigbörjar närmar
fortfarande1991importen,gånger änstörretill 30JapanteknikexportSveriges

sågånger6 stor.

behandlingstorföretagensåterspeglasuppfinnaretillstödet avjapanskaDet av
vanligadetinbyggda istimulansoch ärförSystemdessa. uppmuntran

kvalitets-och bonus,höjd lönbefordran,livstidsanställning,såsomarbetssättet,
förslagsverksamhet.ochkontrollsystemoch

ikategoriseraskanoch innovatörertill innovationerstödetstatligaDet
företagskuvöserforskningsbyar,teknikparker,etablering av- riskkapitalutnyttjande privateffektivare av- och krediter.speciella lagarföretagmedelstorasmå ochstöd till genom-

lokalamellansamarbeteliknande sker iochforskningsbyarEtableringen av
Ideon i Sverige.ellerKistaliknarföretag. Konceptetoch privataregeringorgan,

forskningskärnorteknopoler, 8regionerutformat 29ochskapatharMITI som
dock färre.aktivaverkligt ärforskarbyar. Deoch 4

InnovationbestårKSPParkSciencefungerande KanagawaVäl är avsom
kreativaför främjam2, forskningsutrustningmed attpå 000Building, 46Centre

nystartadestödjerParkenBuilding.ParkBusinessoch RDentreprenörer,
laboratorium.tilltillgångochutbildning ettinformation,medföretag

Kawasaki City Governmenti Kanagawa,gjord regeringenärInvesteringen av
Academytill KSP, KanagawaModerorganisationsmå företag.ochoch 41 stora

stödjaförocksågenomför attTechnology,andof Science programegna
idéer.kreativa

organisationstatligIRDC ärDevelopment CorporationResearch and]apan en
hjälpauppgifthar tillTechnology Agency,and attstöd från Sciencemedsom,

forskningsinstitut. Destatligafrånforskningsresuktatkommersialiseratill att
ochområdespecielltnågotintresseradeärsamlar företag avsom
förävenIRDCutvecklingskostnader.eventuelltsubventionerar ansvarar

Technology. InomAdvancedResearch forExploratoryERATOprogrammet
statligaochuniversitetfrån industrin,forskareERATO uttar ungaman

femunderutvecklingtekniskavanceradmedarbetaförforskningsinstitut att
år.

forskare, närafrånkommerforskningsrapporteralla menNästan 40 procent av
harFörtillverkningsanlâggningar. patentvidfrån ingenjörer40 procent
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produktionsenheterna mycket betydelse destörre än laboratorierna.större
företagStora mycket angelägnaär ansöka Stora företag,att patent.om om som
Hitachi, Toshiba och Sony, har speciell dagt.ex. i veckan då allaen

medarbetare måste arbeta med patentansöningar.

Alla patentansökningar bygger påinte innovationer. STA och harMITIrena
flera jämförandegjort studier visar den tekniska nivån i endastJapanattsom

överstiger den amerikanska på några få områden. Forskningsnivånt.ex. i Japan
underlägsenär andra länders inom organiska material,t.ex. programvara,

läkemedel, kompositer, produktionsteknik industrirobotar, CADCAM, bilar,
flygplan och miljöteknik.

finns hundratalsDet insatser eller för stödja små och medelstorasystem att
företag, både finansiellt och lagar och regler. Insatserna i regelgörs igenom
samarbete med lokala myndigheter, efter riktlinjer från centrala organsiationer,

MIT I och SM Agency MITI. Motiven för dessa insatser två. småär Desom
och medelstora företagen basenutgör i japansk industri förse deattgenom

företagen med högkvalitativa delkomponenterstora och de nuvarande stora
företagen har gång små.varit Nu minskning antaletien ser man en
nyetableringar och bekymrad förär den industriella kraften skall försvinna.att

Den grundläggande lagen för främja innovationer Mediumär and Smallatt
Enterprise Basic Law, riktlinjer i det statliga stödet till små ochsom ger
medelstora företag. den finnsInom konkreta lagar behandlar stöd tillmer som
små och medelstora företag för upphandling, teknikspridning, teknisk
utveckling, kompetens och informationsteknik m.m.

För genomföra de riktlinjer dessa lagar finnsatt statligatresom anges av
kreditinstitut beviljar lån till små och medelstora företagsom som
moderniserar tillverkning,sin installerar provningsutrustning, utför egen
forskning och utveckling dettaFör anslog regeringen miljarder205m.m. yen
15,4 miljarder kronor 1992.

Stöd till modernisering miljarder26,8 2,0 miljarder kr0 yen
Stöd till rådgivning miljarder12,4 0,9 miljarder kr0 yen
Stöd till små företag miljarder52,6 3,9 miljarder kr0 yen
Stöd till samarbete 13,6 miljarder 1,0 miljarder kr0 yen

De statliga kreditinstituten baraär inriktade på småtre och medelstora företag
och har flertal lokala kontor helaöver lånarett Japan. De till små ochut pengar
medelstora företag till fördelaktigmycket ränta.en

Small Business Finance Corporation SBFC filialerhar helaöver Japan och långer
till små och medelstora företag för modernisering produktionsutrustning.av
Lånen kan uppgå till 400 miljoner 30 miljarder kronor med låneräntayen en
på 6,2 Om företagens investeringar samtidigtprocent. ellerenergi tarsparar
hänsyn till miljön, förbättras lånevillkoren. underBara april och år lånademaj i
SBFC miljarderän 18 kronor till dessa företag.ut årligaDet taket förmer
utlåning detill små företagen har höjts till miljarder100 kronor. SBFC lånar ut
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kapital påmedföretagtillverkandetill ett egetmiljoner kronortill 20 ettupp
till riktigtmiljoneranställda och 2färreoch än 300miljonermindre än 5 max

små företag.

inriktade påkontor ärlokalaPPC har 152CorporationPeoples Finance som
3miljonertilllåna 40företag kanlitetSBFC.företag Ettmindre än yenupp

maskiner.iskalldet investeraräntakronor till 6,2miljoner procents nyaom

deföretagssammanslutningarhjälperfilialerBankChukin har 105Shoko omsom
maximalt 1,5lånarBankenutvecklingsprojekt.speciella utgenomföravill

kronor till ränta.6,3miljoner112miljarder procentsyen

stycken,totaltprefektur 47i varjeAssociationGuaranteeSecurityfinnsDet en
tillräckligtföretag inte ärmedelstoraochför småställer garantier somsom

finansiellt.starka

betydelsefulladenSBIC kanskeCompanies är mestSmall Business Investment av
medsambandiinrättades 1963 attinvestmentbolagen. Detjapanskade en ny

medHuvudsyftetföretag.medelstorasmå ochför stödjakraftträdde ilag att
ochutvecklaskapital förtilltillgångbättremindre företag attSBIC är att ge

ägdes iOsaka ochochTokyo,samtidigt Nagoya ettstartades iSBICexpandera.
capital-bolagen ifrånFörebilden kommerinledningsskede venturestaten.av

totalaanställda.med Detprivatägd 50idag heltVerksamheten ärUSA.
går bara in ikronor.miljoner Mantill 730uppgick 1991aktieinnehavet ca

miljonerstorleksordningen 2-4påinriktningmedmindre företag,fristående
företag.med 500Sammanlagt arbetarkapital.totaltkronor i caman

tio ärSBICcapital-bolagjapanska ett500Av somventure avvaraanses
blandarintepåsjälv, berorFramgången,framgångsrika. att manmenar man

formkostnadsfri rådgivning ierbjuderendastverksamhetföretagenssig i utan
traditionelladenLika viktigtkonsultinsatser.ellerseminarier somav

SBICföretagen. äranställda imedmjuka data, dvs. intervjuervärderingen är
harföretagmed derelationerhålla godaangelägetmycket att manom

ägarandelar

från 3riskkapitalmarknaden i japantredubbladesoch 1987Mellan 1984 ca
riskkapitalbolag.hundratalpåfördelademiljarder,tillkronor 10miljarder ett

amerikansk förebild.etablerade efterRiskkapitalbolagen är

fåretablerasföretagforskningsintensivaoch ettfler kunskaps-alltDe som
analysbeviljas görsstödetstöd.omfattande statligt Innan noggrann aven

underorganisationoch ärVEC. startade 1975VECCentreEnterpriseVenture en
olikaföretag eller 408gått till 303bankgarantierbestårStödettill MITI. somav

lånesumman,VEC 80Maximaltprojekt sedan procentgaranterarstarten. av
betalarföretagenår ochlöptiden 8maximala ärtill miljoner kronor. Den6upp

5garantiavgift procenträntekostnad och motsvarar avsomenen
lyckatshargarantier 23beviljatsprojektde 408garantisumman. Av som
betalarlyckatsprojektföretagmisslyckats. Demedanmycket bra 55 vars

ochkurserkompletterasfrån VECStödetbonus.stödet medtillbaka aven
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seminarier ledningskunnandei informationsspridning till och från dessasamt
företag. 197 de totalt företag beviljats303 hargarantier ökat kapitalsittav som
med 400 antalet anställda med och52 omsättningen med 130procent, procent
procent.

Varje ansökan bedöms för sig och beslut fattas kommitté bestårav en som av
framstående professorer och forskare. Ca 36 alla ansökningarprocent av

Årligenbeviljas. ställer VEC garantier för motsvarande miljoner kronor.750
Totalt gjorde förra året förlust på miljoner kronor80 bl.a. täcksman en som av
fonderade medel. VEC har anställda.20

För skapa goda förutsättningar och god miljö för tillvarata idéer ochatt atten
stödja innovationer har SM tillsammansMITI Agency med lokala myndigheter
inrättat antal organisationer.ett egna

har lokalaMIT I nio kontor för stödja lokalt näringsliv informeraatt attgenom
riktlinjer, reviderade skattesystem, råd och hjälpa lokala myndigheterom ny ge

utforma stödinsatser. lokalI organisation finnsvarje enhet påatt 100 150en -
anställda bara arbetar med små och medelstora företag. Dessa lokalasom
enheter har inte till uppgift direkt finansiellt stöd detta degörsatt utange av
lokala myndigheterna arbetar efter riktlinjer från MITI.som

harMITI lokala forskningsinstitut där i huvudsak arbetar för lokalsexton sex
industri med forskningsuppdrag från små och medelstora företag. erbjuderDe
tillgång till laboratorier och tekniska råd.ger

Small Business Corporation SBC har anställda500 och har investerat ettca
kapital motsvarande miljarder 8,8117,4 miljarder kronor. SBC:syen
verksamhet indelad fyraär i områden.

Finansiellt stöd till små och företagmedelstoraa.
SBC kan stödja de små och medelstora företag eller sammanslutningar som
planerar modernisera tillverkning, datasystem, byta affärsområden,att
utveckla produkter, in verksamheteri eller på andra sätt stärkaattnya nya
sin ställning. Lånen har löptid på år och15-20 räntenivå liggeren en som
mellan 0 och 2,7 beroende på projekt. Tack SBC harprocent typen av vare
många teknikparker, inkubatorer, forskningsinstitut och teknikcentrer bildats
för höja den tekniska nivån i små och företag.medelstoraatt SBC hade totalen
budget för detta på miljarder 71943 miljarder kronor 1992.yen

Utbildning personalutveckling
höja kompetensenFör hos ledningen, den tekniska personalenatt och arbetarna

småinom och medelstora företag har SBC lokalasju däruniversitet SBC
erbjuder kurser för alla personalkategorier företagen,inom speciellt inom

teknik och informationsteknik. Därutöver harmanagement, universitetenny ett
centralt forskningsinstitut för studera de stöd till små ochatt som ges
medelstora företag.
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företagsmå och medelstoratillInformationstjänsterc.
Small Medium EnterpriseandSMIRSon-line informationstjänstSBC har en

vetenskaplig ochföretagen medSystem, förserResearchInformation som
stöd tillför råd ochocksåfinnsteknisk information. Det ett system

teknik ochmed introducerahjälpkontorsautomatisering attsamt ny nya
marknader.från utländskaprodukter

medelstora företag.små ochtill teknisk utveckling id. Stöd
tekniska utveckling,företags allmännamedelstorasmå ochSBC stöttar

Små ochteknikkombination.teknikutveckling ochteknik, innovativalternativ
tilltekniska områden stödsolikaföretag arbetar inommedelstora attsom

skapasolika teknisk kunskapkombinationGenomsamarbeta. nyaaven
konsultföretag förellervid universitetanlitar tekniskaprodukter. SBC experter
företagen.de småoch assistera Dessafungera katalysatoreratt som

MarketingTechnoSmall and Businessfinns TICCkatalysatorer inom
och leds SBC.Center inrättatsInfomation Communication avsom

för handelsinformationIETRO harExternal Trade 32OrganizationJapan centrer
sprider informationinternationella affärerinformationscentrer föroch 51 som

teknik så små företag kanprodukter ochutländska marknader, attnynyaom
produkter.marknader ochutveckla sina sina

ASEP har lokala ASEP-for Subcontracting Promotion 47EnterprisesAssociation
fungera databasförsta skall deuppgifter. detkontor med viktiga Förtre som en

alla underleverantörer. ASEP initierarinformation alla kunder ochmed om
det andra hyrsöker samarbete.medlar mellan två Förkontakt och parter som

små företag vill expanderaoch maskiner tillavancerad utrustningASEP ut som
småtredje bistår ASEPsjälva har råd. detmodernisera, inte Föreller men

budget påanalys. ASEP har 5-teknisk information och Varjeföretag med en
kronor, anslagits och lokalamiljarder MITI0,4-O,8miljarder10 avsomyen

anställda i varje region.myndigheter. har 100--200De

finnsfor Small and Medium Enterprises 47National Information CenterUnder
uppgift stödja småregionhuvudstad, medinformationscentrer, i varje attett

informationssystem.företag installera data- ochatt nya

rollspelar viktiglokala Industry Centers, närfinns PromotionDet 37 som en
förråd och riktlinjertraditionell industri medgäller stödjadet attatt
tillaffärsplanen hjälper ocksåoch Dediversifiera verksamheten upprätta att

företag.små och medelstorafördela anslag till lokalastatliga

Ltd statligtand Fostering C0.,Small and Medium ärEnterprises Investment ett
företag.kapitalet små och medelstorauppgift öka det iföretag med att egna

företag.små och medelstora Ett ärhar två möjligheter stödjaFöretaget attatt
det andra erbjudasmå företagen och ärnyemitterade aktier i deköpa att

mindre företagde bäst kan irådgivning till investeringsbolag hur investeraom
Tokyo, ochkonvertibler. finns sådana bolag i Nagoyaoptioner, Det tre -

Osaka.
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de lokalaLiksom de centrala organisationerna har myndigheternaäven
etablerat för stödja de små och medelstora företagen.organisationer attegna

regional har näringsdepartement medVarje regering 200-300ett eget
anställda. Till skillnad från den centrala verksamheten jobbar de regionala
enheterna direkt företagen. Tillsammans med de centralamed myndigheterna

finansiellt.stöder de små och medelstora företag litet företag skallNär ett
utveckla produkter eller verksamhetsområden måste företaget förstnya nya

finansiering lokala myndigheterna,ansöka hos de kontrollerarom som
ansökan. lokala myndigheterna kan råd och lämpligtDe anvisa ettge
forskningsinstitut.

finns forskningsinstitut och teknikcentrer inrättade och styrdaDet 620 ärsom
regionala täcker in alla delar och erbjuder vetenskapligDe Japanorgan.av av

och teknisk till små och medelstora företag.service De normaltär sett stora
har Hokkaido Industrial Researchorganisationer. T.ex. Institute har 120

anställda och årlig budget på miljard 75 miljoner kronor. har1 Deen yen
avancerade testlaboratorier för små och medelstora företag. kanöppna De
genomföra forskningsprojekt tillsammans med de små och medelstora
företagen m.h.a. från lokala och centrala myndigheter.pengar

japanske professorn Kodama har präglat uttrycketDen technology fusion för
olika teknikområden med varandra,integrationen optik och eletroniktyp attav

blir optronik eller mekatronik för mekanik och elektronik. viktig roll förEn är
närvarande koordinera sådan kombinationsverksamhet. har genomförtsDetatt

fusionsprojekt företag påmellan mindre basen särskildöver 2 700 lag. Enav en
samordnande består till företag med affärsverksamhet20 30 olika ochgrupp av
erfarenheter. mål hitta idéer, bliDeras är innovativaatt att attnya mer genom
lära från framgångsrika och därmed utveckla produkterentreprenörer att nya
och verksamhet. lokala forskningsinstituten fungerarDe ävenny som en
mötesplats och stöd för dessa fusionsgrupper.ett

de 47region harVarje sitt universitet. har, nationellaDe äneget mer
universitet, kontakt med lokal och spelar liknandeindustri roll deen som

forskningsinstituten.lokala

Som så genomförs förnämnts nationella främja innovationerattovan program
små medelstora företagi och tillsammans med de lokala myndigheterna. Här

nedan påexempel sådana budgetinsatser. Den denärettges par som anges
nationella och de flesta falli skjuter de lokala myndigheterna till lika mycket.

Vitalisering traditionell lokal 32industri miljoner kronor 1993.0 av
det här drar riktlinjer förI MITI hur skall vitaliseraprogrammet upp man

den traditionella industrin modernisera befintliga och utvecklaattgenom
produkter. påBeroende lokal myndighet bidrag, fördelaktiga lån ochnya ges

skattelättanader till ansökningar med konkreta planer.
förInsatser utveckla strategiskt 17tekniskt kunnande miljoner kronor.att0

syftar till högreDetta konkurrenskraft skapa strategiskt viktigtattgenom
tekniskt kunnande.

80



för skapa internationellt konkurrenskraftig teknik 5Program miljoneratt0
kronor.

för skapa nätverkssystem on-line för underleverantörer 9Program att0
kronor.miljoner

Förnyelse produktionsutrustning 272 miljoner kronor.0 av
för effektivare energianvändning 50 miljoner kronor.Program0
för säkra arbetskraft 49 kronormiljonerProgram att0

syftar till stödja företag har brist på arbetskraft.Programmet Detatt som en
finansiellt stöd bl.a. till automatisering.ges

för motåtgärder arbetskraftbrist 98 miljoner yenProgram mot0
Med syfte stödjer små och medelstora företag villsamma som ovan man som
utveckla teknik för kompensera på arbetskraft.bristattegen

Även budget fullt specificerad följandevarje inte harär utom program
utvecklats tillsammans med kommuner för stödjaMITI innovativaattav
småföretag.

Skapa innovativa etableringar lokala områden.ia.
b. Modernisering materialflöden.av

Förstärkning den mjuka infrastrukturen.c. av
d. Convenience Store System närbutik riskerar slåsLoan när att uten enav--

stormarknad.
Rådgivning för utlandet.investeringar ie.
Räntefria lån till små företag vill teknik.utvecklagrupper av som
Stöd produktionssystemtill nya

syftarProgrammet till stödja små och medelstora företag delta iatt att
utvecklingen tekniska och etablera lokaltsig användasystem attav nya genom
nyutvecklad produktionsutrustning. Programkommittén ber lokala
teknikcentrer utveckla robotteknik och ber samtidigt litet företagvarje att
utveckla systemteknik.sin Medlen kommer till hälften från den lokalaegen
myndigheten och till hälften centralt.

h. Stöd till teknisk rådgivning
företagare fårNär och idé och hurinnovativ inte han eller honveten en ny

skall den, anlitas professorer eller tekniskaomsätta letatsexperter som upp av
de lokala myndigheterna.

Bidrag till FoU
Utvecklingen teknik eller produkter små ochinom medelstoraav ny nya
företag kan få bidrag från centrala myndigheter de lokala.via Bidragen skall gå
till och nollserier. Hälften kostnaden för material, maskiner ochprototyper av
prototyptillverkning subventioneras.

Lån till avancerade informationssystem
speciellt lån tillEtt små företag installeravill ett nytten grupp av som

informationsnät. Lokala informationscentrer föransvariga dettaär program.

k. Rådgivning om programvara
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bidrag lokalasmå företag viainformationsteknik istimuleraFör att ges
programvarurådgiving.förinformationscentrer

företagensför höja imageInsatser att
syfteskall höja imageför de sin ifinansiellt stöd till företag attProgrammet ger

arbetskraft.påtillgångensäkraatt

med visionertill företagStöd nyam.
verksamhet till bytabefintligutvecklaföretag planerar attNär att ny, genom

utveckla produkter, deochodla marknaderverksamhetsområde, nya gernya
bidrag.lokala myndigheterna

företagoch medelstorasmåStöd till omstrukturering avn.
affärsområden eller förutvecklaföretag villSmå och medelstora attnyasom
finansieras och handläggsfålågkonjunktur kan bidrag.klara Programmeten

och GuaranteeSecurityCredit CorporationEnterprises InsuranceSMav
Association.

Frontier Developmentregionalt Enterpriseför industriLån skapaatt nyo.
företagsmå medelstora är pionjärersyftar till stödja ochLoan. Lånet att som

produkter.affärsområden och marknader viapå nyanya

för stimuleraskattelättnaderinfört flertalcentrala harregeringenDen attett
exempel.företag. någrasmå medelstora Här ärutvecklingen i ochden tekniska

eller nyetableringFörstärkning0
företagetrealkapital kanetablering och nyinvesteringar istimuleraFör att

eller skattelättnadspecialavskrivning påvälja mellan 30 procent enen
motsvarande 7 procent.

Investeringar0
mechatronics,mekanisk-elektronisk utrustninginvesterar iFöretag nysom

skattelättnader. de fallvälja motsvaranderobotar och datorer, kan It.ex.som
skattelättnad påleasa 7företagen väljer utrustning procentatt ges en av

total beskattning.avdrag påmed maximalt 20priset procentett av

Energibesparande investeringar0
syfteochföretag köper maskiner utrustning iSmå och medelstora attsom

motsvarande de nämnda.erhålla skattelättnader justkanenergispara

väloch harstöd till uppfinningar innovationer Japandet gällerNär ett
något stödför små medelstora företag, knapptstödsystem ochutvecklat men

alla tänkbara områdenuppfinnare. Specifika stöd inomalls till enskilda
få de japanskapå lätt intrycketsammanfattas bok sidor. Det äri 300 att atten ca

förhållande till de svenska.överbeskyddade Den positivasmåföretagen iär
konkurrenskraften ochfaktiskt ökardetsidan ärsystemet attav

företagen, detsmå medelstoraöverlevnadsförmågan hos de och oavsett om
bundna tillunderleverantörer istorthelt fristående företag eller ärgäller som

utvecklingen har på tvingatekonomiska sättkund. Den nyttettsenastesett en

82



utvecklautsträckningmåste ibli tuffare. störreföretag Företagendessa att egna
måste bliföretagen detill defri bindningar störreför bli sinaprodukter att -

få framår lyckatsunder inteharoch innovativa. Japankreativa senaremer
Honda Motor och IbukagrundareHondasådana entreprenörerstora avsom

Sony.grundaren av

USA5.5

branschorganisationermyndigheter,mängd olika insatserfinnsUSAI aven
medinnovationsföretag. likhet ioch Iför stödja innovatöreroch universitet att

det kanskedelstatliga USA ärbåde federala och ITyskland finnst.ex. program.
och DevelopmentVentureIndustrial Extentiondelstatligade programmen

blir alltde federalasamtidigtde viktigasteär merprogrammensomsom
ochsamordnasdelstatligafederala ochomfattande. De gerprogrammen

federala är:effekt. viktigastedärmed Destörre programmen

Research SBIRProgramSmall InnovationBusiness0 --
Technology ATPAdvanced Program0 -

MTCManufacturing Technology Centers0 -
ERCResearch CentersEngineering0 -
Networkand Education NRENNational Research0 -

SBIR federalt medResearch ärSmall Innovation ProgramBusiness ett program
små och medelstoramöjlighet tillochteknisk innovationsyfte stimuleraatt ge

skallutveckling.forskning och Det äventill behovföretag bidra statensatt av
sambandinrättadesSBIR istatliga FoU-insatser.öka kommersialiseringen av

of och förlängdes 1988Development Act 1982Innovationmed Small Business
fem år.med ytterligare

måstemiljoner dollarpåbudget för över 100myndigheter med FoUAlla egen
företag.små medelstora Dettaförmån för ochtillavsätta minst 1,25 procent

dollar. SBIR administrerasmiljoner1980-talet 400motsvarade slutet överi av
SBA. Elva myndigheterAdministrationSmall Businessoch övervakas av

volymen.står för Dede fem 90ingår störstai procentprogrammet, avvarav
DOE,ofDOD, Energyof Defense Departmentfem är Department

andHHS, National Aeronauticsof Health and ServicesHumanDepartment
NSF.FoundationNationalNASA och ScienceAdministrationSpace

grund förvilket ligger tillför FoU-behov,ingår redogör detaljerat sinaDe som
företagmedelstorabeviljas små ochförstaupphandling. I ettett steg

andra tillliksom iförstudie,bidrag tillhundraprocentigt stegetten
fas tvåsjälva. ochfinansiera sista Iför sedanutvecklingsarbete ettett stegatt
hälften deUngefärdollar.respektive 750 000beviljas maximalt 75 000 av

vadAvgörande tekniken och ifas två. ärnår fas går vidare tillföretag ettsom
potentiella finansiärer isyftet förekomstenmån fyllerinnovationen samt enav

fas.tredje
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teknikupphandlingen efter hitta de bästaI strävar och innovativaatt mestman
småföretagen och talar stöd hittainte vinnare och anlitautan att attman om om
dem till bra förstavillkor. den fasen sållas del alla förslagI bort. NSFstoren av
beviljar bidrag till åttondel alla anbud kommer in.t.ex. en av som

Under de första åren deladestio miljarder kronorän 21 till olika projekt.utmer
Under tecknades kontrakt1991 nästan 3 200 motsvarande miljoner dollar.460
General OfficeAccounting GAO genomför regelbundet utvärderingar av
SBIR. konstaterades når1989 väl mål och FoU-att programmet uppsatta att
kvaliteten inom SBIR högre i någon statligär än BeträffandeFoU.annan
kommersialiseringen SBIR-projekt visade från 1992 1 457rapport attav en av
projekt nått fas två projekt aktiva ochär 939 har affärer.700 gjortsom
Affärsvolymen efter stigande och projekt1987 är 518 avbrutits hade 96av som
påbörjat affärer.

bakgrundMot framgångar har kongressen beslutatprogrammets attav
förlänga SBIR till år och2000 stegvis höja den obligatoriska1997att t.o.m.

frånavsättningen till1,25 2,5 framgång kanProgrammets bl.a.procent procent.
förklaras tydliga spelregler, den tydliga rollfördelningen mellan ochstatenav,
marknaden, den tonvikt läggs på definiera problem och de tidigaattsom
kundrelationerna.

Advanced Technology ATPProgram relativtär drivsett nytt program som av
National ofInstitute Standards and Technology NIST och finansielltsom ger
stöd till teknikutveckling med hög risk. Stödet uppgår till maximalt femtio

kostnaderna och riktar såvälsig till och små företag tillprocent storaav som
enskilda innovatörer och samarbetsprojekt. miljoner dollarNära 70 satsades
under 1993 och beloppet förväntas mångdubblas under de kommande fyra
åren. framgångsriktProgrammet och välskött.anses

Manufacturing Technology MTCCenter Program är med syfteett attprogram
höja konkurrenskraften hos de företagenamerikanska teknikutveckling,genom
tekniköverföring, kvalitetssäkring NIST förär ansvarig ochprogrammetm.m.
har hittills inrättat sju regionala i samverkan med delstatligacenter, som

direkt stöd till industriföretag.regionens förväntasFram till 1997program ger
antalet MTC, dvs. antalet öka till 100. Av dessa kommer 35centrer, att vara
fullödiga, medan blirövriga s.k. Outreach filialer.Centers MTC är en
förstärkning befintliga delstatliga med syfte.av program samma

ClevelandI finns de första Manufacturing Technology Centers NISTett av
inrättade. kan vändaFöretag sig dit för få hjälp med införa teknik iatt att ny
produkter och och med kvalitetssäkringssytem, ISO 9000.t.ex.processer
Centret i Cleveland samtidigtär integrerad del det delstatligaen av

CAMP, Cleveland Advanced Manufacturing Program,programmet stöttarsom
den tillverkande industrin med forskning och utveckling, implementering och
utbildning teknik.av ny



Nationalfederalt stöd, skapatResearch ERCCenter ärEngineering ett av
samarbete medNSF för stimulera universitetensFoundation 1985,Science att

förvetenskapliga discipliner ochforskare från olikalagarbete mellanindustrin,
Huvudsyftet finnalångsiktig planering FoU-insatser. ärskapaatt nyaaven

kunskapsområden tekniker.ochkorsa olikapå problemlösningar attgenom
kommersiella produkter.forskningsresultat ochmellanBakgrunden gapetvar

tillnyutbildade ingenjöreruppgift bättretillERC har även att anpassa
behov.industrins

mellan näringsliv ochpartnerskap universitet,skapasERCEtt staten,ettgenom
dollarmiljonerårliga budgeten för 2,5 8,0ärform NSF. Deni ett centerav --

har detmiljoner. Sedanmellan och 3,3 1986bidrag ligger 1,8där NSF:s
harolika i USA.vid universitet Varjeetablerats ERC21 center en egen

detoch regionala behovpå specialiseringberoende universitetetsinriktning -
sker både medmikroelektronik. Samarbetefrån miljöteknik tillkan alltvara

miljonerbudgeten ellerbidrar till 42,5små företag. NSF 35och procentstora av
lyckattill hälften. ERCidag skjuterdollar medan näringslivet ettanses vara

ochfrämja samarbetet mellan universitetenförfederalt staten,attprogram
näringslivet.

mål sammanlänkaNetwork NREN harNational Research and Education attsom
tillgängligaoch dem allmäntoch databasernastatliga superdatorerna görade

USA.och utbildningsväsendet i Det ärför utvecklings-forsknings-, en
nationellt datanät förpå s.k. Highwayssamordnad satsning Data ett-

med dagens teknik.gånger snabbarekommunikation, hundra än

förstödprogrammyndigheterna och verken harde statligaFlera egnaav
nationellateknik.och kommersialisering De 726utveckling av ny

ochteknikutvecklingtill samspelet mellanskall enligt laglaboratorierna attse
stödjaförfungerar. NASA harkommersialisering attett eget program

tekniköverföring.

Growthfor EconomicTechnology Americasdet politiskaI programmet som
amerikanska industrinssyfte stärka denClinton iregeringen attpresenterat

för företagens FoU.skattesubventionerkonkurrenskraft ingår bl.a. permanenta
för information ochinfrastrukturpå modernvill regeringenDessutom satsa en

utvecklautbildning och inlärningförbättra tekniken förkommunikation, samt
deockså på mångaenergibesparande teknik. pekarManoch tillämpa att avny

frånproduktionsteknikföretagen användersmå medelstora tillverkandeoch
små företag tillförDärför på ökade möjligheter1950-talet. vill att tasatsaman

förvill skapa incitamentbl.a. olika Manteknik inrättasig centret.attny genom
nystartade och små företag.långsiktiga högriskinvesteringar i

och maskiner,utrustningskattesubventioner för investeringar ivill införaMan
börantitrustlagarnainbyggd.teknik ofta finns Regeringeni vilka attanserny

företagtillåtet för mindreutsträckningreformeras dvs. det bör i större attvara, projekt. Tillför klarautvecklingskostnader, förutsättningdela på storaatten
tålmodigtför långsiktiga investeringar,klimatvill skapa bättresist ettman

cirka 40för teknisk innovation. Ibort de hinder finnskapital och ta avsom
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Advanced TechnologyinnehållerfinnsdelstaterUSA:s somprogram
och Development Programs.Industrial Extention VentureProgramsPrograms,

samarbete mellan myndigheter,oftaregionala ärDe ettprogrammen
och näringslivuniversitet

capital i USAVenture

mångasådant investerades iföreteelse.capital ingen DetVenture är var somny
dessa detsvenska innovationsföretagen antingende klassiska när var nya,av

Wallenberg hanpå 1800-talet eller Marcus närkapitalisterprivatavar
på Stockholms Enskilda Bank. Likadanbankirfungerade trappa uppsom en

företeelse kaneller USA. Som modernsåg historien i Storbritannien ventureut
och till USA, med Rockefeller-från andra världskrigets slutcapital räknas

berömda ResearchVenrock och general American 87;familjens Doriots
Development Corporation.

del sådantOckså i USA har helcapital enhetligär ingenVenture term. en
buyouts. Vidare talarfastigheter ochkapital placerats i management man om

växtkraft och behöverallt eftersom företag visarrundor finansieringen,i mer
internationellproduktionsapparat, organisation. Detlikvida medel, större mest
krävs såddkapital. liten delkritiska skedet det tidigaste, det där det Det ärär en

riskkapitalet går dit.det totala somav

riskpremien förVinell Industrifondsutredningenkonstaterar iLars att
för genomsnittsportföljenhögreamerikanskt capital gånger änärventure tre

gånger högre.på systematiska risken bedöms liggabörsen, dvs. den tre

Utveckling capitalventureav

SmallRiktig flykt det hela blev det USA först Business Investmenti näröver
förmånliga lån kundeCompanies kom till med lag Genom1958. nuen

han och hansriskinvesteraren få hävstångseffekt på de investerareegna pengar
utbildning duger på dettasatsade. jordmånen för den endaDet somgav

misslyckanden. registreradesområde: det praktiska livets försök och 1960-62
därefter de sviknasådana investeringsföretag, och kornnära 600 strax

uteblev. Stortförväntningarnas besvikelse de riktigt snabba resultatennär
förmeraRock lyckades sina insattaintryck gjorde det dock och 3,2när Davis

miljoner dollar till miljoner.80

första för capital kom med de spektakuläraDen investeringstoppen venture
framgångarna kapitalvinstskatten tillslutet 1960-talet. Sedan höjdesi av

pånivåer nära procent marknaden torkade förprohibitiva och50 ut att--
miljoner dollar,flöda slutet 70-talet 1975: miljoner dollar,i 10 1979: 900nytt av

procent.kapitalvinstskatten till under detnär sänktes igen 25 Nu privatavar
förkapitalfonder storföretagstod för den andelen, och SBIC:sstörstasom

ungefär lika mycket 1980: miljarder dollar respektive. Mellanoch1,8, 1,4 1,3
och Motsvarande1975 insatta miljoner dollar till 130. investering1985 växte 10

aktiemarknadsindex Standard 500 skulle ha miljoner,i Poor 40gett
företagsobligationer 30.
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300 äråret, lföretag000venture-fonder i 2 varav caUSA investerar omI
skulle iengagerad Detredan ärföretagifortsättningsinvesteringar man
mångadubbelt såår plusföretag20-25äninteskalasvensk permotsvara mer

medmed problemföretagteknikbaseradeAntaletpå tillväxt.är -som
få investeringarnamycketochdärav,tredjedelkanskeärdefinitionen aven-

små.riktigtär

capitalförFunktionssätt venture

sedanochinvestorernasdiktator. Hancapitalist emotär tar pengar,En venture
år.femton Detfem ochmellanperiod påföreskrivenunderlåstadessaär en

placerararbetslaghansochinvesterarenstyrelse pengarna.finns ingen utan
arvode,sittvärdetillväxtendelockså ochriskerar sina tar somHan avenegna

räknas ibaraår kan utadministrationsavgift. Avkastningenplus peren
detbesviken, ärår blireftergranskarefterhand ett man nogparman

slutetirealiserasportföljenförst, närvisar sig avförlusterna t.ex.som
ipå 40-50ofta ligga procentavkastningendå sigfemtonårsperioden; visar

hundrafall på över procent.vissaårsränta, i

Olikatillväxt. investerarepåbarafår satsaavkastning attDenna genomman
forskningsprojektredan innaniblandolika stadier, ettpåprojektgår iin

behövsdetförstibland närstartstadiet,ibland påföretag,tillmognat
alltminskarriskochOsäkerhettvå ellerrondtilläggsfinansiering i tre.ett,

misslyckandefrekvensensåbättre,marknad bedömaskanochteknikeftersom
där riktigtfå demöjligheternaocksåliksom attolika stadierna,deivarierar

fondhainomkanpraktikenIvinsterna. t.ex. engruppsammamanenorma
då SBIC,ochstadiet, satsarpå det tidigaste mersomannanenensatsarsom

riskfyllda stadier.mindrepå senare,pengar men

aktieutdelningarnågratillväxt, inteåstadkomsVinsten sagt genomgenomsom
Tillåterinvesteras.gångunderdividends. Vinsterbelieve inwe dont resans
det,börsintroducerasocksåellerstorföretagtillantingenföretagetslut säljs ett

skiftasEventuelltOTC.småföretagsbörsen, venture-påmedbörjatill att
tillstorföretagetellertillväxt-framgångsrika utdetstora ägande ifondens nu

generalså gjordeupphör;årfemtonefterfondennärfondens delägare t.ex.
Digitalden iARD,investering viaframgångrikamed sinDoriot mest

Equipments start.

kapital; detkloktkapital ochtålmodigtgår undercapitalVenture namnen
projekt tiodet baraVisserligenfler år. är ettellertiohandlar sju, av somom

blirochgår jämnthyfsade,blir tresuccé, tre somblir upptrestor somsomen
blindfår habåde investorernauthålligheten krävsochfloppar,rejäla somav
braförsöker väljabaraaktivt inteoch investerarenunder tidentillit somav

bliskall bra.för deoch arbetarmedfrämst,och är attdessutom,projekt utan
aktivakontaktnät,insatser,investerarensklokskapen:ligger justDäri egna

ingredienser.väsentligaalltnyföretagande ärerfarenhetpådrivande, etc.av
tilllyssnafå entreprenörenförminst attintefinns där attKapitalet morotsom

detkapitalet, behöverhavilldärför hanhanråd, och det gör attinvesterarens
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Olika investerare har olika filosofi. flestaDe talatjag med, bland denannat
amerikan jag arbetat hos, inte vill ha aktiemajoritet; den skall detattmenar man
entreprenöriella laget ha. villIag medövertyga inte medargument,
majoritetsdiktat.

Kapitalförsörjningen går så till, riskinvesteraren skjuter till det utlovadeatt
kapitalet efter de milstolpar finns affärsplanen,angivna i ofta ärsom som
detaljerad i så måtto det går avläsa i vad mån tekniskaatt ochatt
marknadsmässiga mål uppfylls, avvikelser från planen måste teknikengöras,
modifieras och marknadsstrategin ändras. Kapitalet tillskjuts alltså inte
villkorslöst kräver ständig dialog.utan en

Investerarna flock.jagar i För nyföretag ingår kanske capitalistsett itre venture
den backar företaget. De kompletterar varandragrupp som upp attgenom en
investerare kan branschen, tekniken, tredje den region dären annan en
företaget verkar. deMen sig det är de investerarnaatt treenar om en av som
skall jourhavande, har sitta på kuskbocken.ansvaret attvara som

Och det aktiv kusk.är extremfalletI är investeraren kontakti med sinaen
företag flera gånger under enda dag. handlarDet återkoppling frånen om
marknad och teknik och därav föranledda modifieringar. handlarDet om
allmänna rådgoda bokföring eller skälighet och oskälighet i den eller denom
bankens villkor. handlarDet hjälp till företagarna hittaatt externom
kompetens och expertis det rykte och den prestige venturegenom som en-
capitalist har kan han dörraröppna och intressera företag och individer som
aldrig skulle bry sig företag med anställda.ett nytt treom

flestaDe investerare dem jag intervjuat med redan vidav startenvar av
företag. förstaDeras insats värderaär investeringen värdäratt göra. Detattom
kan kräva bedömning tekniken, den är allmänhetI är investerarnaen av om ny.

allmänbildade vad gäller både affärer, teknik ochytterst marknader, såmen om
krävs har de fast och rörligt nätverk kontakter i denett tekniskaett t.ex.av
världen föreller den delen inom olika specialmarknader, försvar, offentligtyp
upphandling, byggbranschen, u-länder, etc.

Den viktigaste bedömningen dockär inte den affärsidén utanav av
finnsentreprenören. Det inga märkvärdiga bara intuition byggd påtest utan --intervjuer ibland innehåller ovanliga och originella inslag, stressandesom nog

för den kapitalsökande företagaren referenser,och någon gång inklusive-
erfarenhet individen: han har fått gångernej tidigare ochmig, hanstreav av
företag misslyckades jag han lärt såsig skalltror jag investera hosattnu nu-
honom.

Investerarna i allmänhet inte bara på enstaka individsatsar på heltutan etten
lag. Riskinvesterarentar initiativet till byta den laget självt tänktatt ut person
sig VD någon Ibland har han hjälpt detmot ännu ostartadesom annan.
företaget komplettera sin ägare-grundare-ledningsgrupp.att grupp
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förslag året. nioMer änfår kanskeventure-bolag övertypisktEtt tusen om
därför de på inteanalysomedelbart ochförkastas ytantiondelar attutan

undersöks.tiokriterier. De övrigafondsmed dennajust procentenstämmer
på flera påtillämpasgrundteknik kan sätt,handlabör gärnaDet somom en

liksomdet verksamt,värderas högt ärPatentskyddmarknader. storflera enom
marknad.potentiell

Eller,vinsterna.projekt skaparalla 60händer 7 procentDet procentatt avav
American Researchklassiskageneral ARDexempel, Doriotskonkretmed ett

fondformen bolag, sinahadeovanligtCorp,Development gavnog avsom
årligen under denpåavkastning 13efter 1946aktieägare procentstarten en

Digitalbästa projektet,drog bort detresultatbraperioden ett men om man
dollar iinitiala sjuttiotuseninsatsenså blev det Den8Equipment, procent. var

två1957.lån till företaget Företagsstartarnaaktiekapital och trettiotusen i var
höllhårdhudad affärsmanförbehöll inoch sig sätttill antalet ARD att somen
blevså hårt själva det aldrigtvå ledningengjorde de ihårt Det atti pengarna.
hankorn först sedanslutligaanställd. General Doriotsaffärsmannågon

familjeuppbackning förkrävs mycketOlsens hustru. Detträffat attVDn Ken av
företag.driva ettupp

capitalmedNackdelar venture

kraftfulla satsningarnackdelarna medpåvisasfärsk studie ventureI aven
så mångaobjekt detcapital.6 val ärinvesterare görVarje noggrantett av

får till investering.sådan Dettaaffärsplaner på varjeanalyser ensomav
bränna iriskerar kännariskinvesterarenden färskebetyder attatt pengarna

väljaobjekt oöverlagt. utväg ärpå för många Enfickan och attsatsa annan
antal investeringar.då färreoch ett storata mennoga

läraföretag tvingas sigsådana inteinvesteringar ärRisken med attattstora
med dyra börjarförst, lägger tillsigmedan de De växerväxer. vanor,

faktisktvad kundernamarknadssignalerskaffa tydligaproducera utan att om
på utvecklakoncentrerar sigkan bli fel.inledande arbetet Manvill ha. Det att

för lockas kräveroch sälja den till investerareinvesteringsplan attatt somen --
på få ansenligblir tillpå Fokusstorlek investeringen.minstaviss att enen

lyfta själv håret.på sig ivolym, inte att

oerhörtsamtidigt ärden tålmodige investerareandra ärDen extremen som
han honmiljoncheck vidare. Omabsolut skriveraktiv och inte utanut en

dedet bara kvitteraså innebär det inte äraffärsplanen,godkänner utattatt
ocholika etappmåletablerarnödvändiga. Nej,miljoner den beskriver mansom

betyderåt gången.kapital till, litet Detkontrollpunkter, och så skjuts att
förändringar ilära motiverahela tiden tvingas sig,företagsledningen attatt

på förkoncentrera sigfår också hjälp investerarenintriktning. Den attav
marknad och kunder.förknippade medcentrala frågorverksamheten

6 nov dec 92.of Harvard BusinessReviewtheBidhe Amar: Bootstrap Finance art start-ups,-
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Med begränsat inget kapital tvingas företaget komma igång och göra- -
affärer snabbt, vilket kan innebära med produktidé lägreatt startarman en av
höjd den kikaren,har i eller bytaän tvingas produktidé fleraattman man
gånger i snabb följd. Uppenbarligen dessa företagjagar främst
kontantgenererande går Eftersomprojekt ihop. företag saknarett nyttsom
trovärdighet på det känt varumärke har såsätt gäller det verkligenett attsom
erbjuda något unikt, det för kundenär gör företagetvärt prövaattsom som

det försvinner.risken Omvänt har kunden förståelse förstörretrots att ett nytt
företag uppstårdet problem med teknik leveransereller på innovativom en
produkt köper etablerat storföretag.än ettom man av

Slutsatsen blir det handlar personlig försäljning, säljare verkligenatt om av som
på den produkt de säljer och kan den och dess originella, påtagligatror som

och unika egenskaper. amerikansk undersökningI snabbväxandeen av nya
företag fjärdedelari företagen grundaren samtidigt den ledandetrevar av
försäljaren.

saknar deFöretag hellervärvar intestorasom pengarna samman en grupp av
bevisade och dyra stjärnor i olika kompetensavseenden. Med begränsade
ekonomiska ocksåtvingas någorlunda lagom fortväxa för inteattresurser man

order skall knäcka företaget eller denöveranstränga samladestoren
kompetensen.

Privat riskkapital USAi

Antalet investeringar privatpersoner väsentligtär större förän ventureav
capital, särskilt deti ligger företagets födsel,närmast seedsegment som
capital. Antalet såprivata kallade business angels räknas i USA till 250 000,

investerar miljarder dollar år10 i nyföretag.30 000 Med faktorsom per ca en
förtrettio skillnaden mellan USA och Sverige hamnar vi för vårt land på en

nivå änglar,8 000 miljarder kronor och nyföretag.2,4 100 Totalt sett satsarav
hela änglar fyra gångerän venture-fondernaän detigruppen mer mer
tidigaste skedet. dubbeltDe så snabba till beslut fonderna.är De investerarsom
gärna i och de sig aktivt. mindre krävandeDe är än venturegrupp, engagerar
capitalists det gällernär krav på avkastning vilket betyderinte de skulleatt

krav.7sakna

finnsUSA femtonI minst olika förmedlingsorgan för riskkapital. Investerare
och betalarentreprenörer prenumerationavgift och sökprofilen anger en
varefter matchning sker någrai med sållning. Ett gjorde under två årsteg organ
över introduktioner för cirka företag200 och investerare.300tusen

7 Harvard BusinessReview jul-aug 1993 8-9.pp.
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Tyskland5.6

fyragår drygtmiljarder 1993DMpå 436statsbudgetentyskatotaladenAv
mycketutveckling.och Hurforskningtillmiljarder DMeller 18 somprocent

innovationsverksamhet går inteochuppfinnareenskildastödjaföranvänds att
små, vilkettämligenuppfinnare ärenskildapåfram. Satsningarfåatt

småochtillgenerella stödetochomfångsrikapå detframförallt beror nya
företag.

enskildahjälpauppgifthar tillorganisationertvå attfinns iDet stort sett som
PSTForschungDeutschefür diePatentstelle ettuppfinnare. Det ärena --

medoch forskareuppfinnareenskildahjälperPSTFraunhofer-institut.
finnsdelstaterenskildanågralånefinansiering. Iutvärdering ochrådgivning,

svåraexempel äruppfinnare,stödja även attbättreförinitiativ att omegna
dessaEZN.GmbH UtöverNorddeutschlandErfinderzentrumhitta. Ett är

ochInnovationsberatungsstellenmindre s.k.någrafinns detorganisationer
kontakterförmedlarochrådgivingerbjuderpatentinformationscentrer som

allmänochnyhetsgranskningarföretag medochuppfinnarehjälperresp.
patentinformation.

småfrån det tilluppfinnareenskildatillskilja stödetsvårtTyskland detärI att
uppfinnare ienskildasällanteknikbaserade företag. Manoch pratar omnya

idéerföretag medpåsigkoncentreraföredrarinnovationspolitiken, attutan -
nivå.tekniskhögrehelst medsmåföretag,innovativa

rådgivninghuvudsakbeståruppfinnare ienskildatillstödetstatligaDet av
stödformer,kompletterandedelstat harpatentering. Varjehjälp medoch egna

skiljeriblanddelstaternamellandär satsningarnarådgivning,främst formi av
etableratharBaden-WürttembergochNiedersachsenMedanmarkant.sig

tillbidragochbehov Bremenuppfinnarenstillgodoseför att gercentrer
rådkostnadsfria viameddelstaterflestadesigpatentansökan, nöjer

patentjurister.

tillhuvudsakliga stödenTyskland efter deenskilda aktörer ifrågarOm man
Stöd tillfinns något.det intedeuppfinnare,enskilda attsvarar

exempellyckadeoch debegränsad formfinns endast iinnovationsverksamhet
ochBaden-WüttembergSteinbeis-Stiftung ibl.a.Herzstücke nämns ärsom

dockorganisationer ärdessaVerksamheten iKöln.har isitt säteAiF mersom
medelstoraför små ochförmåntillteknikspridningforskning ochinriktad på

och innovationerteknisk forskningstöd tillSTU:sutredningenföretag. I
denkännedomstimulerasinnovationsidéer kanpåpekas flödet omatt avav

bordedettaslutsatseller behov. Enproblemmöjligheter,teknikens varaavnya
innovationsverksamhet.främjartill företagteknikspridningatt av ny

stödet tillförsämrathar radikalttvå tyskadesammanslagningen staternaav
fanns mellanförbundsnivåPåföretag.och medelstoranyföretagande och små

företagteknikbaseradetillriktade sigoch 19881983 ett nyasomprogram --
TOU.UnternehmungsgründungentechnologieorientierterFörderung

Tyskland. Urgälladärefter enbart östra programmet,kornStödprogrammet att
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pilotprojekt, beviljades utvecklingsbidragett till företag.storasom var nya
TOU bl.a.1988, därför det blev för kostsamt,ersattes föratt ett attav program
stimulera riskkapitalmarknaden och stödja andelskapital i teknikbaseradenya
företag. Beteiligungskapital für Iunge Technologieorientierte Unternehmen
BITU, kallas, kapital och ställerprogrammet tillgarantier densatsarsom som
vill andelar i teknikbaserade företag.satsa nya

Sedan och halvt år beviljas s.k. FoU-lån FuE-darlehenett ett till mindre
företag. handlarDet antigen räntesubventionerade lån ellerom
garantier borgen Ausfallbürgschaften, för. Hittills årstaten isom ansvarar
har delat krediter motsvarande miljonerut 100 DM. Programmetman ca
handläggs, vanligt detnär gäller statliga krediter i Tyskland, det privatasom av
banksystemet.

Några speciella skattelättnader för enskilda uppfinnare eller innovativa
småföretag finns inte, vilket kan förklaras riktlinjerna deni tyskaav
näringspolitiken i till Frankrike. Manmotsats det ledert.ex. tillattmenar en
s.k. Mitnahme- eller GieGkanneneffekt, dvs. direkt eller indirektett
finansiellt stöd vid fördelningjämn inte tillräcklig avkastning.som en ger

Arbeitsgemeinschaft industrieller Porschungsvereinigungen Otto Guericke e.V.von
AiF bildades bakgrund1954 den allt snabbare tekniskamot utvecklingenav
och de mindre företagens små möjligheter på hand till sig denatt taegen nya
tekniken. Trots ansträngningar via branschförbund ellergemensamma
liknande, saknades finansiella medel. Den enda egentliga utvägen ettvar
samarbete med finansiellstaten Det teknikpolitiska motivet för departner.som
statliga insatserna höja de mindre företags tekniknivåatt och därmed derasvar
innovativa konkurrensnivå. Idag medlemsantaletär forskningsinstitut99 från
olika industrigrenar och branschforskningsinstitut.67

småDe och medelstora företagen kommer med idéer eller problem till AiF,nya
direkt eller via branschorganisation. AiF omsätter problemet eller idén ien ett
behov och gör rekommendation till Näringsdepartementet, beviljar deten som
statliga stödet till forskningsprojekt. Om ansökan beviljas läggergemensamma

forskningsuppdragetAiF på lämpligt forskningsinstitutut eller högskola.
Företagen eller institutet initierar projektet kan välja vill utnyttjasom om man
möjligheten till statlig finansiering. Om det statliga stödet i anspråk måstetas
resultaten offentliggöras.

Teknikspridning och nyttiggörande forskningsresultat är det egentliga syftetav
med industriell uppdragsforskning. AiF:s arbete skall leda tillgemensam ett
innovativt utnyttjande den tekniska kunskapen. dettaHur ochgörs, iav nya
vilken mån det lyckas, beror helt på företaget eller organisationen som
initierade uppdraget. Däremot har följt hur vissa projekt iomsattsman
praktiken och via skrifter försöker fömedlaAiF hur bör gå till förväga attman
på bästa sätt forskningsresultaten.utnyttja
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erhållit statligt stöd ochuppdrag 1990har 533Sedan etableringen AiF 1954 8av
till projekt. Undermiljoner 366Näringsdepartementet totalt DMbeviljade 112

finansierades medinklusive deprojektgenomfördes totalt 1 1021990 som
forskninginstitutgenomfördes ärmedel, drygtdär 50 procent somavegna

och andra statligahögskolormedlemmar i AiF, nästan 40 procent av
Max-Planck-fördelades mellanprojektenforskningsinstitutioner. övrigaDe
har idagde delstaterna. AiF 80Fraunhofer-institut institut ioch samt nya

filialen Berlin.anställda, tiotal vid iettvarav

småtill uppgift hjälpa deoch handelskamrarna IHK Tyskland harIndustri- i att
till deninformation kontakterföretagen med råd ochoch medelstora samt

Exempelbehövs. är:specialkompetens som

Utbildning seminarier.0 -
teknisk information.Förmedling0 av

och konsulter.kontakter till FoU-institutionerFörmedling0 av
för teknisk information.Utveckling stödsystem bättre0 av

ochsamarbetsformer mellan näringsliv FoU.Finna0 nya
utvecklingsprojekt.finansieringHjälpa företagen söka statlig0 av

publikationer, databaserframföralltsprida information använder IHKFör att
beskriver allaskriftpersonligt kontaktnät.och brett Man utett ger en som

utvecklingsprojekt.enskilda planerar Istödmöjligheter för företag och ensom
efterfrågan på Motivetutbud och innovationer.katalog, teknikbörs, redovisas

licenstillverkning ochhögre utnyttjande innovationerstimuleraär att genomav
innehållerden utgåvan ochsamarbetsformer. Katalogen förandra 1992 är 21

spridsengelsk viaversionprojekt.1 600 Man även ut somger en
samarbetsbörs förmedlarutlandshandelskamrarna länder. Genomi 44 en

utanför landet. har cirkaför samarbete både och IHK 80kontakter inomIHK
hälften ochfinansieras tillkontor hela Tyskland. Verksamhetenöver statenav

obligatoriska.medlemsavgiftertill hälften företagensav

Unternehmen TOUteknikbaserat TechnologieorientierteStöd till nyföretagande -
Teknik,för Forskning och BMFT,inrättades ministeriet1983 som enav

och teknikbaseradeförsöksmodell för finansiellt stödja innovativaatt nya,
idé medföretag. vid utvecklingenSyftet dela de höga riskernaatt av en nyvar

få på frågor:uppfinnaren och andra finansiärer vissasamt att svar

teknikbaseradeförkan skapa klimat innovativa,Hur ett gynnsamt nyaman-
företag

kan teknik och tekniska lösningarOm och hur spridningen av ny nya-
företagförbättras etablering teknikbaseradegenom av nya

finansiellt stöd kankvalificerade rådgivningstjänster kombination medVilka i-
för företagförbättra etablerings- och tillväxtvillkor

och tillväxt för dessariskkapital för etableringkan stimulera till ökatHur man-
företag
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fas Fas I beviljas bidrag pålovande outvecklad idé kan förstaEn i ettmen en
fårför nyhetsgranskning. Bidragettill kostnaden90 procent av enupp

forsknings- och utvecklingsarbete,maximalt uppgå till vidare54 000 DM. För
Fas II, påframtagning andra fas kan bidragi 75ettprototyper, patentav en
erhållas. de bankkrediterkostnaden eller maximalt För900 000 DMprocent av

det statliga kreditinstitutetkrävs för vidareutveckling idén garanterarsom av
Deutsche Ausgleichsbank lånebeloppet, dock inte 00050 än 150procent merav
DM.

marknadsföringBankkrediter för finansiering produktionsutrustning ochav
Fas III till maximalt miljonerkan 80 1,6 DM.procent,garanteras upp

företagaren två amorteringsfria år på dessa lån.Bankerna minstger
harhar löptid på år och till dem inte tillräckligaGarantierna 10en ges som

säkerheter.egna

kan beviljas har för avsikt teknikbaserat företagTOU att starta ettpersoner som
företag äldre år, har flereller privata teknikbaserade inte inteär än äntresom

anställda och knutna till företag. Undantag kan dock10 inte störreär ettsom
för tjänsteföretag. Följande innovationsprojekt kan beviljasi synnerhetgöras,

TOU-bidrag:

Projekt syftar till utveckla och produkter,lansera metoder ochatt nyasom-
tekniska tack innovationsgrad förväntas klaratjänster, sinsom vare ge
konkurrensfördelar och har goda marknadsutsikter.
Projekt för kunna genomföras, kräver utvecklingsverksamhetattsom, egen-
med hög teknisk risk.
Projekt genomförbara ochtekniskt och kommersiellt på siktärsom som-
förväntas bli framgångsrika.
Projekt där den sökandes ekonomi tillräcklig för utvecklaprivata inte är att-
och kommersialisera idén.

till specifika teknikområdenBidrag TOU begränsat till vissa stödregioner,ärur
förlagteller utvecklingsarbete till speciella teknikcentrer. teknikcentrerDessa

vanligtvis eller tillsammans med de enskildaägs staten statenav av
förbundsstaterna, eller handelskammarekommuner, banker, hantverks- eller

industriföretag. finns några teknikcentrer.större Det privata Varjeäven
teknikcenter ligger till eller högskola och dei anslutning universitet ger
teknikbaserade företagen tillgång till skolans och laboratorier,utrustning
administrativa rådgivning.tjänster,

Totalt satsade miljoner för modellförsöket mellan och325 DM TOU 1983staten
fått Efter startfashade olika utvecklingsprojekt stöd.1988. T.o.m 1988 270 en

fram företagsetableringartill hade beviljats stöd årligen. Antalet1985 50ca nya
företag år förbrukar till utvecklingminst 000 DM100som per av egna
produkter uppskattas till dessa spenderar 250300. Av 300 100 120 änca mer-

för företagDM till utvecklingsverksamhet. dag TOU bara tillgängligt000 I är
delstatema.etableras Tyskland dei östrasom sex nya
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till detstödetutvärderingomfattandeavslutades1993I maj aven
fürFraunhofer-InstitutTyskland gjordnyföretagandet iteknikbaserade av

MarianneISI under ledning Dr.InnovationsforschungundSystemtechnik av
Kulicke.

förpotentialTyskland finnsdet iModellförsöket visarTOU storatt nyaen
genomförap.a. kanetableringartill250 350teknikbaserade företag som
Nuvarandemarknadsintroduktioner.med lyckadeinnovationsprojektlovande

det blirförhindrarattitydernyföretagarensoch attförutsättningar egnayttre
etc..Apple, SunCompaq,förebildamerikanskenligtsnabbväxande företag

affärsidéutformningfas IirådgivningsinsatsernadeTonvikten i externa av
tekniknivån.bedömningföljtmarknadsbedömningpålåg avav

från despecifika kravenoftast demotsvarade inteMarknadsbedömningarna
fall dende flesta intehade irådgivarnateknikbaserade företagen. De externa

marknadsriskerna.identifiera Merpartenförkrävdestekniska kunskap attsom
nämnvärdnågonföretagarnatillförde inteutvärderingarnadeav

någrabaraDerättfärdiga insattakundeinformationsvinst, gavresurser.som
till grundkunde liggamarknadsintroduktioninförrekommendationer somen

förbristande förståelseföretagarenskommerDärtillmarknadsstrategi.för en
konsolideraochkritisktinsatsmed ringafas dvs.syftet med testaatt egenen

bildså positivtredje förhosfanns intresseaffärsidé. Det partsin ett stort aven
få stöd tillförhållandevisEfter 1985möjligt.marknadsutsikterna gavssom

tekniska bedömningarochKvalitetenmarknadsbedömningar. nyttan av
karaktärmarknadensbeskrivninginnehöll ofta kortvärderas positivt. De aven

marknadsrisker.inklusiveprodukten,utveckladeför den

dåriktigsigfas har visatbidragsandelen iochbidragenrelativt högaDe vara
banklån,täckaskundemiljon inteDMpå genomsnittkapitalbehovet i aven

stödbeviljades iföretagHuvudelen deeller kapital.andelskapital eget somav
ochmarknadsintroduktionförkapitalbehovtäckte sittfas

återinvesterad vinst,kombinationerolikaproduktionsuppbyggnad avgenom
TOU-tredjedel utnyttjadeandelskapital.och Barabanklån, offentligt stöd en
denför lån bank. ii Förmöjlighet till garantiertredje fas,programmets gavsom

teknikbaseradeförmarknadsintroduktionentvå år långagenomsnitt nya
passandetill delendastlånefinansieringvisadeföretag, sig ettvara

fas mycketkapital ibehovetEgentligen trefinansieringsinstrument. egetavvar
så litet.utnyttjadesstödet härförklararvilketstörre, att

nyföretagare harteknikbaseradeMode11försöketTOU visade, väntat, att ensom
icke-tekniskalösaområdet, svagheter ipå det tekniskaspecifik styrka att

för kunna byggaerfarenhetertillräckliganågra få hadeEndastproblem. att upp
dettakunde dock kompenseraflestaföretag.teknikbaserat Deoch leda ett

rådgivninguppföljning ochTill detta har ävenförmåga lära.god attengenom
Kunskapsbristernaväsentligt.Technologieberatungsstellen bidragitfrån TBS

marknadsföring.ochaffärsledningnivå,på operativ inomfanns första handi
bollplank vid diskussionerfunktionenfrämstfrån TBS bestodHjälpen somav

förkontakter,förmedlareaffärsstrategier,olikariskerna med avsomom

95



enklare rådgivning sådan rådgivningsfunktion, oftastEn erbjudsinteetc. som
konsulter, motsvarade företagarnas behovprivata väl och krav.av

teknikbaserade företag fick stöd hadeDe olika behov. Undernya som
etableringsfasen fanns behov affärsidéns hållbarhet och innehållett att testaav

identifiera svagheter och finna lösningar. effektiv rådgivningsinsatsEnatt-
utgick ifrån etablerade kunskaper för lösa typiska problem iatt
utvecklingsskedet m.h.a. generella lösningar. teknikbaserade företagFör nya
med höga marknadsrisker fanns rådgivningsbehov kring alla aspekterett av
marknadsintroduktion och marknadsbearbetning kring kundernas kravsamt
på den utvecklade produkten. rådgivarinsats borde bestå identifieraEn i att
marknadsrisker och utarbeta anpassade marknadsstrategier. Under
produktutvecklingen borde inte rådgivningen inriktas tekniskt stödmot utan
strategisk marknadsorienterad utveckling.styrning Rådgivarnasmot egna
erfarenheter från etablerade företag visade lätt ledasig i koncentrationöver en
på operativa problem. strategiska problem finnsDe inomsom nya
teknikbaserade företag så specifika det svårtär använda erfarenheteräratt att
från konsultinsatser andra områden.inom

Målet utveckla rådgivning de teknikbaserade företagensatt motsvararen som
behov har uppnåtts försöksmodelleninom TOU, utredarna. Medmenar
tanke på den efterfrågan frånringa teknikbaserade företag det naturligtärnya

offentligaprivata och rådgivningsinstitutioner inte specialiserat påsigatt
denna och heller byggt speciell förkompetens dessa.grupp upp

Målet stimulera riskkapitalutbudet för teknikbaserade företagatt nya
uppnåddes heller, något till del kan förklaras de samtidigtstor attsom av
etablerade riskkapitalbolagen Beteiligungsgesellschaften själva saknade
kunskap och erfarenhet välja och stödja teknikbaserade företag. fickDeatt nya
snabbt erfarenheter, vilketnegativa ledde till de valde undvikaatt att
finansiering de tidiga skedena.i

Stränga urvalskriterier, företagarens kunskaper och förmåga läraatt samt
uppföljande rådgivning har lett till de teknikbaserade företagen haratt nya
mycket lägre mortalitet än etableringar tjänstesektorn.inom Vid årsskiftet
199192 uppgick mortaliteten till konkurser, nedläggningar14 procent
respektive Huvudorsakerna till misslyckade26 etableringar bristerprocent. var
i den icke-tekniska delen och etablerarens ledningskunnande förmågansamt

klara marknadsintroduktion och marknadsetablering.att en

Näringsdepartementet i Tyskland modellförsöket påverkatTOUattmenar
andra institutioner till ökad påsatsning teknikbaserade företag. Efteren nya
1983 ökade delstaternas satsningar, det etablerades över 60 teknik-egna nya
och nyföretagarcentrer. Banker, storföretag och enskilda bildade ettpersoner
tjugotal capital-bolag. Några banker, i synnerhet sparbankerna,venture

Äveninrättade innovationslån med fördelaktiga villkor. handelskamrarnaegna
började i utsträckningstörre dessa frågorsig i rådgivning ochengagera genom
förmedling samarbetspartners och mentorer.av
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beviljades stöd startadesföretagdeKnappt 20 procent avsomav
medarbetare vid forskningsinstitutionerhögskoleforskare, drygt procenttre av
forskningsresultat. Drygt 70utvecklat och marknadsanpassat procent avsom

industrin äventidigare arbetat inom igrundades människorföretagen somav
kundbehov och idébefattningar hade kunskapochledande om en om ensom

på helt teknik, vilketföretagsetablering baseradesfemteteknisk lösning. Var ny
hadetillväxt. Produkterna ochde medockså visade sig störst processernavara

föllUnder periodenmarknadspotential. 1983 1988 16uteslutandenästan stor -
lades ned. Omkringgick konkurs eller 10företag ifrån, dvs. i procent av

Hälfteningenjörsbyråer.producerande förblirföretagen tycks bliinte utan av
framgång och för de resterandetillredsställande 30företagen visar en

det för tidigt säga.är ännu attprocenten

företag denteknikbaserade och privatamellanöverbryggaFör gapetatt nya
förinrättade ministeriet FoUriskkapitalmarknad företagensom

Unternehmen B]TUTechnologieorientierteBeteiligungskapital für Iunge ett-
helastår för hälften kapitalet ochriskkapitalbolagdär statliga avprogram

kompletterande aktiv finansiärfinnsrisken förutsättning detunder att somen
marknad Modellen 1989--stöd ekonomi, ledning, prövaskan råd och i etc.ge

företag.beviljar maximalt miljonoch DM1994 staten en per

för sprida teknik tillStiftelsen Steinbeis Steinbeis-Stiftung grundades 1971 att ny
fram dårelativt långsamt tillStiftelsens utvecklingen gick 1983,industrin. en ny

stiftelsen Steinbeis utvecklatsLöhn. Idag harchef tillsattes professor Johann
Transferzentren med bred kompetens vadtill nätverk teknikcentrerett av

omstrukturering till försäljning ochfrångäller företagsrådgiying -
utveckling delmanagementfrågor. forskning och utgörAven storen av

akademiker knutna tillstiftelsens verksamhet. 158Mer än 2 500 är centrer,
förbundsstaterna,och definns Baden-Württemberg 23 i Bayern,i135 nyavarav

tekniskfinns anslutning tillOsterrike. flesta iNiedersachsen och De centret
kommersiellt.så resultaten kanhögskola eller FoU utnyttjasuniversitet att av

följande områden:Steinbeis kan delas in iVerksamheten stiftelseninom

rådgivningAllmän0
marknadsrådgivningTeknik- och0

utvecklingForskning och0
Information näringslivettill0

teknikspridningInternationell

rådgivning. denmed allmän Ikontakt med Steinbeis börjarVarje ges enen
internationellt.nationellt ochhur marknadenallmän orientering utserom -

rådgivare, knutna tillspecifika frågor rekommenderas kompetenta ärFör som
analyseras problemet ochförsta samtal medSteinbeis. I expertgruppett enen

medhjälper tillindividuell lösning utarbetas. Därutöver man
företagaren sökavilka stödformer kanfinansieringsrådgivning talar om som-

ansökningshandlingar.behov till medoch hjälper vid

på frågoroch marknadsrådgivningteknik-Inom expertgruppen om nysvarar
företagsanalysmiljöaspekter.teknik, företagsekonomi och Man gör en som ger
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antal möjliga utvecklingsalternativ. Steinbeis förmedlarett t.ex.
områden, både nationellt ochsamarbetspartners inom olika internationellt. Vid

effektivisera produktion,behov hjälper till med utvecklingäven attman av
försäljnings- och marknadsstrategier, kvalitetssäkring, design etc.

utveckling huvuddel stiftelsens verksamhet. SteinbeisForskning och iutgör en
fungerar länk mellan forskning och näringsliv och helautnyttjarsom en

forskningbas.Baden-Württembergs deI omsättscentrernaegna
forskningsresultat kommersielldirekt i praktisk och verksamhet.

Genom publikationer, utbildningsdagar, regionalaseminarier, teknikdagar,
försöker informationSteibeis sprida till näringslivet detmässor m.m. om

både teknikinom och ekonomi. slags hjälp till självhjälp.Ensenaste

Steinbeis-Stiftung forsknings-har kontakter med utländska ochupprättat
för förbättranäringslivsinstitutioner öka utbytet och teknikspridning ochatt

kunskapsöverföring till hjälper företagindustrin. Man hittaattannan
samarbetspartners internationellt.

finanisieringprojekt kan få stödprogram delstatenNya Baden-ettur som
Württemberg har Alla ansökningar bedöms bådeinrättat. tekniskt och
kommersiellt förledningen Steinbeis-Stiftung. Stödet går bl.a. till:av

Teknikbaserat nyföretagande0
Användning teknik0 av ny

för små och medelstora företagBorgen0
Ägarandelar små och företagi medelstora0

Nya stöd till miljöförbättrandeär investeringar ochprogram
energisparâtgärder företag. lägger viktinom Man vid projektstor att som
erhållit någon form stöd ledsagas anställda vid Steinbeis, vilket kräverav av
rådgivning och samtal projektfas.i varje

Med hjälp stab på genomfördemedarbetare Steinbeis2 567 under 1992av en
lyckade17106 projekt. Stiftelsens budget uppgick till 92 miljoner DM 1992. Av

totalt påkapital 53 miljoner miljoner stiftelsekapital.DM, 30ett eget var

Stiftelsen har relationer till delstatsregeringen,nära detta finansierastrotsmen
verksamheten till över 95 projektuppdrag, till 3procent procentav av
kapitalräntor och med endast 2 procent staten.av

positiva resultat uppnåttsDe vad gäller etablering teknikbaseradesom av
företag och teknikspridning till små och medelstora företag i Baden-
Württemberg kan förklaras den betydelse tekniköverföring till små ochav som

företagmedelstora har långsiktigt deti perspektiv finns bl.a. specielltett ett
ombud för tekniköverföring delstatsregeringeni och det långsiktiga
samarbetet mellan delstat, forskningsinstitutioner och näringsliv. Steinbeis-
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ochsamarbete,för dettabetydelsefullt verktygutvecklats tillStiftung, ettsom
saknar universitets-forskningsinstitutionermångapå relativtsatsning som

framgångarna.tillbidragitocksåharhögskolestatus,eller

på initiativEZN bildades 1981GmbHNorddeutschlandErfinderzentrum av
underprojektsedan 1986München och är ettFraunhofer-Gesellschaft i

med 6,5bidragitharDelstatsregeringenNiedersachsen.idelstatsregeringen
tillombildades EZNoch 1987EZN ettuppbyggnadentillDMmiljoner av

förändrats.nämnvärtverksamheten inteharbolagsbildningenGmbH. Trots
kostnadsfri rådgivningerhållafortsättningeniuppfinnare kan ävenEnskilda

hos EZN.

teknik,spridningenökahuvuduppgifter ärEZN:s att somEn av nyav
patentskydd detsäkertochföretagsekonomiskhögkännetecknas nyttaav -

harnäringsliv.och EZNuppfinnaremellanbryggaskall fungera ensom
teknik kanväljakunnapå bästaför sätt utkonceptutvecklat somatt nyegetett

hjälperVidareprodukter.ochförmarknadsanpassas manprocessernya
nyhetsgranskningarutvärderingmedföretagoch mindreuppfinnareenskilda

så önskarhonhan ellerUppfinnaren harskydd.immaterialrättsligroch om
åtprojektetdriverEZNinnebärmed EZN,avtalingå attmöjlighet ettatt som

får 20licensförsäljning EZNtill procentlederidénOmuppfinnaren. av
nettointäkter.företagsrespektive 2intäkter ettuppfinnarens procent av

bådesamarbetspartnershittaföretagareochuppfinnarehjälper attEZN
databasbyggtsedan 1981harinternationellt. Manoch startennationellt upp en

idéer.för inkomnarättskyddför bevakaatt

gammal skåpmatuppfinningar äralla60Med procentattargumentet av
ersättning göramindreuppfinnareerbjuder mot enatt enman

fram.Karlsruhe tagitISI iteknikinformationssystemnyhetsgransning i ett som
Olikavärldspatent.de flestainformationinnehållerDatabasen om
vanligvidsökas änsnabbare igenomochlättaremycketteknikområden kan en

uppfinnarenellerföretagetsamtidigtochlitteratursökning enger
skallomfattande sökningenhursjälvKunden bestämmerkonkurrentanalys.

vilkeninomkonkurrentanalysoch eller samtteknikinformationvara - ochtill DM1 500kostar 800Teknikinformationgeografisk avgränsning. en
konkurrentanalys DM.200

utvecklatteknik harochidéer ettspridningenunderlättaFör mannyatt av nya
områden:följandeomfattarkoncepteget som

utvärderingochuppfinningarlönsammateknik urvalUtvärdering av0 av
skyddimmaterialrättsligtfinansieringochrådgivningPatentstrategi av0

finansieringochplaneringrådgivning,Framtagning prototyper0 av
utvecklingsresultatoch presentationkontakterteknikFörvärv av0 av ny

kontraktsskrivningsamarbetsavtal,Samarbete0
uppföljningochutvärderingplanering,rådgivning,Tekniköverföring0
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Under perioden 1981-1992 har genomförtEZN rådgivningsamtal36 000 och
utvärderat uppfinningar.6 500 Vidare har ansökt 740 rättsskydd,man om
skrivit avtal med uppfinnare320 bearbetat projekt.280samt

Även de ekonomiska vinsterna vid marknadsföring teknik först visarom av ny
eftersig fem till år, ochsju befinnerEZN sig slutfaseni dessa projekt idag,av

kan redan bravisa resultat. Sedan har1987 delstaten miljoner16man satsat ca
inkl.DM FoU-stöd och det har givit miljoner5 licensintäkter,DM i 90

miljoner följdinvesteringarDM i och miljoner120 i omsättning.

har idag fastEZN 15 anställda och årsomsättning på 2,5 miljoner DM.en ca
Utanför organisationen finns 35 vid behov knyts tillexterna experterca som
olika projekt. Utöver detta förfogar företaget årligen över till500 000 750 000

förDM stöd till nyhetsgranskningar förarbeten till patent och patentering.
EZN liknar i utsträckning den verksamhet finnsstor inom Steinbeis-som
Stiftung i Stuttgart, med den skillnaden Steinbeis har än tjugo gånger såatt mer

resurser.stora

Patentstelle für die Deutsche Forschung PST inrättades efter1955 gemensamt
initiativ delstater, Stifterverband für diestat, Deutsche Wissenschaft,av
Fraunhofer-Gesellschaft och det tyska patentverket. PST har till uppgift att
bistå enskilda uppfinnare, forskare, forskningsinstitut och små och medelstora
företag med råd och finansiering inom allt uppfinningar,rörsom
immaterialrättsligt skydd, utvärdering och analyser. Man har på tidsenare
koncentrerat sig på främja uppfinningar från högskolor.att Tillsammansmer
med uppfinnare försöker PST informera intresserade företag idéer ellerom nya
hjälpa till skydda exploatera idén. Ingenjörernaatt vid PST hjälper uppfinnare

förhandla med intresserade företag ochatt skaffa nödvändig finansiering.att
Samarbetet mellan den enskilde uppfinnaren och PST sker i regel småi steg,
från idé till marknadsintroduktion. Tecken på framgång räknar med förstman
efter år. Formellt delarett in samarbetet med uppfinnaren ipar man en
planeringsfas, utvecklingsfas stödfas och exploateringsfas.

Planeringsfasen omfattar analys idén och komplettering uppgifter.en av av
PST undersöker tekniska och marknadsmässiga förutsättningar. Det görs en
bedömning möjligheter till rättsligt skydd och exploatering idén. Enav av

viktig aspekt är idéns mognadsgrad. Man drar slutsatser vilkaannan om
insatser måste förgöras intressera företag. PST, förfogarattsom översom
statliga medel, måste följa stränga principer bedömning.i sin fårMan bara
stödja sådana uppfinningar, där möjligheten till rättsligt skydd kan påvisas och
där chanserna till avsättning på marknaden goda. så fallI erbjuder PSTanses
uppfinnaren stöd för vidare utveckling.

Utvecklingsfasen börjar med ansökan immaterialrättsligt skydd, fören om
vilket uppfinnaren får finansiellt stöd från PST och hjälp frånev. en

Omfattningenpatentjurist. och villkoren för PST:s framgårstöd denav
överenskommelse sluts mellan uppfinnaren och PST. Med tillstånd frånsom
uppfinnaren erbjuder PST lämpliga företagare nyttjanderätten till idén,
föhandlar med intresserade företag och upprättar nödvändiga avtal. Leder det
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och licenstagaren.uppfinnarenmellandettalicensavtal slutstill ett
ochlicenstagarenmellansamarbetetmedochibörjarExploateringsfasen

licensbetalningar.licensavtal ochövervakarPSTuppfinnaren.

medel förfinansiellatillräckligatillgång tilluppfinnarenfårPSThjälpMed av
itillrättsskyddet 80 procent,finansieringenPSTidé. övertarskydda sin avatt

ellertill jurist-årsavgifterfrånalltinnefattardettalånvillkoradeform av
måste lånenlyckasexploteringenfall därdeEndast ikonsultarvoden.

stödjaförverksamhetgår PST:s attin imedlenåterbetalda nyaåterbetalas. De
uppfinnare.

små företag iochuppfinnareallatillgängligtoch ärMünchenfinns iPST
motsvarigheten iovanse ärEZNdelTillTyskland. attmananser

Fraunhofer-Gesellschaft till 90viafinansierasVerksamhetenNiedersachsen.
och till 10teknologi, BMPT,ochforskningförförbundsministerietprocent av

delstaten Bayern.procent av

alltbakgrundPIZ. patentMot attPatentinformatiønszentren merRegionale av
ochforskningindustriellstöd förtillinformationskällateknisksom enanses

förstaipatentinformation,förregionaladethar inrättats centrer somutveckling
elvabestårföretag. Dessamedelstora centrersmå ochtillvänder sig avhand

ochdelstaternagamlaPAS deiPatentschriftenauslegestellen sexs.k.
haroch PPBPASdelstaterna.PPB deipatentbibliotekpolytekniska nya

Därutövereuropeiskatyska och patent.allafulltextdokument övertillgång till
någonharPIS, intepatentinformationsställenytterligarefinns det somsex

on-line.patentdatabasertilltillgångfulltext,idokumentation menegen
olikahosliggerpatentinformation, PIZ,förregionalaförAnsvaret centrer

delstatsnivå.påinstitutioner

harföretagenmedelstorasmå ochtill depatentinformationspridabättreFör att
förinformationstjänst patent.främjatTysklandinäringsdepartementet en ny

hoseffektivitetenoch ökastärkaförmodellförsökinrättades attParallellt ett
överläggeroch1993slutetförsöksperiod avslutas i omnuDennaPIZ. manav

verksamheten.fortsattadenfördelstaterochmellankostnaderdelade stat

ochpatentjuristeruppfinnare,enskildaföretag,använde 74 000sigUnder 1991
konstaterakunnathars.k. PASdeHosPIZ tjänster. enhögskolor manav

frånkommerhuvudsakiökningendärsedan 1988,uppgång med 10 procent
medförenaddessa ärhosVerksamhetenföretag. centrermedelstorasmå och

täckasbegränsad del kantillendastkostnader, avförhållandevis höga som
fågår detundersökningareller attanalyserdjupgåendeavgifter. Vid mer

bidragstatligtallafick PIZTotaltkostnadstäckning. etthundraprocentignästan
21informationsverksamhet, procentför sinmiljoner DMpå 13,7 varav

ochpatentverkettyskadet25Näringsdepartementet, procentbetalades avav
underPIZverksamheten visarstudie attEndelstatsregeringarna. avresten av

ochsmåför despecielltinnovationsstödet,del iallt viktigareår blivit ensenare
företagen.medelstora

vetenskapligflodsamlad denifinnskunskapall denbakgrundMot avsomav
bl.a.och 60dag procentvarjekommer attinformation avoch teknisk utsom
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alla patentansökningar avslås bristande nyhetsvärde Tysklandsatsarp.g.a. ca
500 miljoner DM på informationsspridning.1990-1994 Sedan har1990 man
kunnat påvisa ökat utnyttjande information och de flestaett av
informationscentrerna har självfinansieringsgrad på nästan 50 procent.en

skattelättnaderDe tidigare fanns för innovatörer och uppfinnaresom
avskaffades i samband med skatteomläggningen 198889. Före denna
omläggning beskattades hälften intäkterna från royalty. Någrapatentav
andra skattelättnader finns ochintetyper detsamma förär allasystemetav
delstater. Bland aktörerna förutsättningarna för uppfinnare ochattanser man
innovatörer försämrats. För vissa uppfinnare har brist på finansiering kansom
kostnaderna för patentsökning och reduceras.patent

Som komplement till de direkta finnsstöden även skattelättnader förmer
investering i FoU. Det totala skattestödet 1988, enligt utlandsrapportvar en
från STATT, miljoner670 vilketDM, 20 vad ministeriernamotsvarar procent av
för FoU och Industri BFMT och BMWi totalt satsade på FoU under år.samma

Frankrike5.7

De tekniska framgångarna i Frankrike resultatetär långsiktigstora ochav en
målmedveten satsning sedan slutet 1950-talet. Då inrättades storaav
forskningsprogram inom kärnkraft, rymd- och flygteknik, elektronik och
teleteknik militär teknik. Satsningarna har sedan fortsattsamt med ett
rymdprogram på miljardernio FF, kärnkraftsforskningprogram påett sju
miljarder, civilt flygprogram på miljarder2,5 och forskningsprogramett förett
elektronik och informationsteknik på fem miljarder. Satsningarna har lett till ett
antal företag Aérospatiale, Framatome, Thomson,stora Bull m.fl. Under-
1980-talet har många dessa haft betydande problem och har fått skjutastatenav
till Då efter hand blev medveten de små och medelstorapengar. man om
företagens ökade betydelse för sysselsättning och välfärd började Frankrike
skapa goda förutsättningar för nyföretagande, i synnerhet innovativt
nyföretagande.

franskEn studie totalt 750 innovativa teknikföretag idagvisar deav attunga
totalt har 15 000 anställda och miljarderomsätter 11 FF. De har haft årligen
tillväxt på i genomsnitt 16 i anställda och 22 i omsättning.procent procent
Under några besvärliga år har de alltså klarat sig betydligt bättre industrinän i
Övrigt. De dessa företag är i regel år,30-40 välutbildadestartar ochsom unga,
kommer från högskolor, företag forskningslaboratorier.större eller

I Frankrike har anställd elleri privat statlig verksamhet fårättman attsom
tjänstledigt i till två år för verksamhet, vilketatt startaupp storegen ger en
trygghet början.i För finansiera företag finns statligaatt ett nytt
subventionerade lån dhonneur. Lånetprêt räntefrittär och löper fem eller-

år.sju Det ställs krav på projektets kvalitet och företagare kanstora en
maximalt erhålla 300 000 FF. denFör tjänstledigär kan arbetsgivarensom
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denskatteförmåner.få speciella Föreget-kapital-lån och därmedbevilja somett
bidrag påmaximalt 43stödformer därspeciella statligafinnsarbetslösblivit ett

beviljas.kanFF000

ökartvå första åren och sedanvinstskatt debefriat frånföretag ärEtt nystartat
Skatteförmånen har dock begränsatskatteplikt årtill fullskattesatsen ettsex.

teknikbaserade, normalt inte uppvisarspecielltföretag,då de flestavärde
första åren.någon devinst

företag får tillgångdärföretagarbyväxthus, slagss.k. ärPépiniêres, nyaen
rådgivning och service.administration,subventionerade lokaler,tillgång till
företag. Efter år itotaltväxthus med 3 400sådanafinns idag 170 treDet en

företag. Växthusennystartade ärplats åt andraföretag lämnaskallpépiniere
ifrån högskolor,långtarbetslöshet,medplacerade regioneroftast i stor

för teknikbaseradefel ställenföretag, vilketoch ärforskningsinstitut stora unga
företag.

Recherche NUTEK:s motsvarighetValorisation deNationale deAgenceAN VAR,
beviljaföretag. kanteknikbaserade ANVARocksåFrankrike stödjeri unga

för analyserakostnadenmaximalteller 300 000 FFtill ett75 attprocent avupp
skede kanaffärsplan. andra AN VARframtagning Ibärighet ochprojekts ettav

hälften ochsäkerhet till investerings-räntefria lånbevilja utan av
Underåterbetalas.lyckas skallutvecklingskostnaden. Om projektet pengarna

kostnad knapptprojekt till totalsådanagodkände ANVAR 3411992 av enen
kannyföretagande. ANVARdel gick till ävenEndast mindremiljard FF. en

för anställdför halva lönenteknikföretag ersättningnystartadeerbjuda en
dekonstaterasstudie gjord ANVARforskare till 200 000 FF. I attavenupp

överlevnadsgrad genomsnittet.fått stöd har änföretag störreinnovativa som
i genomsnitt.fortfarande verksamma 65Efter åtta år är 80 procentmotprocent

riskkapitalmarknad, denfungerande och aktivFrankrike har mesten
efter UnderStorbritannien. 1989snabbväxande iutvecklade och Europa

företagriskkapitalbolagen satsade i 300uppskattade att nyacaman
på redaninkluderar statsningenmiljoner Ommotsvarande FF.600 man

siffran.tiofaldigasexisterande företag

riskkapitalmarknaden försnabbt växandeförklaring till denviktigEn nya
för riskkapitalbolgspeciell skatteförmåninfördeföretag 1985är att staten en

deicke-börsnoterade företaghälften kapital -s0cieteiminst sittsatsar avsom
påoch skatt utdelningcapital Bolaget blir befriat från bolagsskattrisque.

riskkapitalbolag, efterfrån till Omreduceras 42 15 procent. ett
kapitalet innovativaiöverenskommelse med 80 procentstaten, satsar av

âterförsäkrastyrelseledamot, så kan bolaget sig iföretag statligoch in etttar en
risken.delstatligt SOFARIS, 65institut, garanterar procent avsom

bara projektbeloppet och normaltGarantiavgiften är 0,5 garanterasprocent av
förställde SOFARIS garantier 000Under 1överstiger 500 000 FF. 1990som

nyetableringar.
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inriktade på nyföretagandeFrankrike finns det tolv riskkapitalbolag ärI som
SFI.dInnovation del inriktade påoch kallas Société Financiêre En är

bredare område.speciella branscher och andra täcker ett ett

och äldsta riskkapitalbolagen. grundadesSOFINNOVA det Detär största av
på den franska OTC-listan second marché.och Största1972 är noterat -

den banken Crédit National och företaget harSOFINNOVA statligai ärägare
verksamhetkapital på miljoner Genom i USA och med450 FF.ett ca nya

på gång fördubbla sitt kapital. SOFINNOVAutländska intressenter är attman
informationsteknik,på företag telekommunikation, elektronik,inomsatsar

kommer huvudsakligen frånsjuk- och hälsovård och bioteknik. Företagarna
industriföretagen,statliga forskningslaboratorier och de ditstora

upprätthåller kontakter för fångariskkapitalbolaget goda idéer.att upp nya
långsiktiga, fem år eller längre, och regel understigerInvesteringarna iär

andel aktiekapitalet. Normalt liggerSOFINNOVA:s 25 procent av
Verksamhetsåretpå mellan fem miljoner hadeinvesteringarna och FF. 1991en

företag motsvarande miljoner och bolagetsaktier i 75 275 FF nettovinstman
SOFINNOVA har anställda.miljoner FF. tio41var

stöd projekt med fristående uppfinnareUnder ANVAR till 1351992 omgav
totalt miljoner Maximalt projektstöd huvudsak hjälper6,5 FF. är 38 000 Ecu. I

till med patentkostnader. kan ANVAR:s regionala kontorDärutöverman ge
dock maximalttill projekt, 75 kostnader.350 000 FF procent externaavupp per

för smånätverk, har blivit modeord stödja och medelstoraReseaux, ett att
företag. och högskola,talar nätverk mellan näringsliv nätverk mellanMan om
vetenskapliga europeiska nätverk m.fl. Stödet till företageninstitutioner, utgörs

systematisera och skapa nätverk.attav

uppmärksammade förslutet 1980-talet ministerierna industri ochI av
företagenforskning den tekniska nivån de små och medelstora alltföriatt var

fanns mycket omfattande Sverigelåg. Eftersom det redan rik flora iänmeren
nivån,stöd till små företag ville höja den tekniska gällde det ökaattav som

företagens kunskap dessa möjligheter. inrättades på försökI januari 1990om
de diffusion technologique förnätverk teknikspridning.Reseau ett-

Målgruppen de företag har kontaktnormalt inte medär som
utvecklingslaboratorier eller fick få igångteknikcentrer. AN VAR i uppdrag att

hjälp lokala utvecklingscentrer,uppsökande verksamhet. Med aven
branschinstitut, industrier och andra med teknisk kunskap rekryteradestörre

företag förfrivilliga s.k. prospektörer aktivt söker diskuteraattman som upp
tekniska problem lösningar på dessa.och

Nätverket kan bevilja bidrag på maximalt cirka 40 000 kronor förett en
förstudie. Efter går vidaresnabb handläggning lokalt med hjälpman ev. av
befintliga stödformerna för teknikspridning. lokala nätverket Rhone-AlpDet i
hade rådgivningar,1991 vilket ledde till projekt motsvarande drygt427 16
miljoner kronor.
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flera tillkommer efterhand.Idag finns det nätverk i tolv regioner och I
fanns frivilliga prospektörer tillsammans gjordeverksamheten 1992 600 som

motsvarande miljonerbesök, vilket resulterade insatser nästan 505 000 i 1 100
hälften företagen fått hjälp har färre anställda ochkronor. än 10Knappt av som

fler anställda. utvärdering verksamhetenendast har 50 I20 änprocent en av
följande slutsatser:gjordes

Nätverken uppskattas för snabbhet och smidighet.sin-
utvärdera företagets tekniknivå, identifierabör arbeta iDe tre steg; en-
överlåta följa tillämpningenberedd teknik, denär attpartner som upp av

tekniken.nya
Framgången beror på hur kartläggningen hur aktivt nätverkenorganiseras,-

myndigheternaarbetar, vilken utsträckning de lokala och regionalai
någon enskild aktör blir helt dominerande.och inteattengageras

värdefullt.erfarenhet och mellan olika nätverkUtbyte ärexperterav-

franska nätverk finns EG-programmen ochMotsvarigheten till dessa i Sprint
se ovan.Craft

de Futilisation desfransk på tekniköverföring PromotionEn satsning ärannan
PUMA. Syftet med uppmärksamma små ochmateriaux avancés PUMA är att

medelstora företag på möjligheterna använda avancerade material iatt ny nya
produkter. material de funnits kortare tid år.Med än Hit20menas somnya

förstudieräknas använda gamla material. visade deäven sätt Enatt attnya
företag uppmärksammat och använder avancerade material ärsom mer
dynamiska, dvs. har högre tillväxttakt, exportandel, högre teknisk nivåstörre

sina konkurrenter.änetc.

företagvänder till med färre anställda och bidragen kanPUMA sig än 2 000
maximalt uppgå till kostnaden. inledande fas50 För 400 000procent enav ges
kronor och för tillämpningsfasen fas tvåmiljoner kronor. Bidraget i måste1,4
återbetalas projektet lyckas. Sedan har projekt605starten programmetom av
beviljats kronor totalt. företagendrygt miljoner har250 Nästan 90 procent av
färre anställda.än 200

ingår paket omfattar ATOUT.PUMA egentligen i Ettett tresom program
PUCE, Promotion de lutilisation des electroniques puceärannat composantes

på franska förbetyder loppa använder det också mikrokrets,men man
mikroprocessor. PUCE främjar spridning modern elektronik till små företagav
och konstruerat på tredjeär sätt PUMA. Det ärprogrammetsamma som
LOGIC och syftar till lära småföretag använda datoriseradeatt att
informationssystem arbete.i sitt

Licensiering beskattas långsiktiga kapitalvinster, enligtpatenträtterav som
uppgift förslagsverksamheten skattefriaI belöningar till16 ärprocent. ettupp
tak ca kronor.40 000
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Internationellt, allmänt5.8

riskkapital stöddatabaserad förmedlingCanada introducerades 1986I av genom
företag. haroch privata Senareprovinsmyndigheter, handelskammarefrån

nationsomfattande.gått och 1990federala in gjortden regerinenäven systemet
företagare med.ochinvesterare 200-40080-100var

målgruppResearch harIndustrial Assistance Program,organisation IRAP,En som
på femtiobestår rådgivareanställda. Fältnätet 160med högstföretag 200 av ca

frånkontrakteradeanställda övrigafemtiotal inomplatser. ärEtt programmet,
råd, förmedlar kontakterteknikscentrer eller FoU-organ. Dekonsultföretag, ger

omfatta två ellerutvecklingsprojekt. Rådgivningen kanstöd tillekonomisktoch
ekonomiskaföretagets tekniska problem. Detgenomgångdagar tilltre aven

till lösa problemstudenter hjälperstödet innebär attsomengagemang av
tillkostnaderna 000projekt år, till 4kanske 652 500 procent av uppper upp

föreller konsulterföretag anlitarmindre FoU-centrerdollar när
företag kan ocksåprojekt. Mindreknappt tvåproblemundersökningar tusen

på år drygtför utvecklingsprojekt högst 500få till dollar000100 ettupp
lokala förankringen ochfungerar bra denprojekt. detMan att genommenar

Nätverksarbetemed lokala konsulter.undviker konkurreraatt attgenom man
kärnan.är

for Oppfinnere SVOVeiledningskontor 1969inrättades StatensI Norge som
med sin idé.dit uppfinnare kan vända sig För vägaförsta instans att attupp

samarbete medcentraliserad till Oslo, harverksamheten näraär ettman
uppfinnarföreningaroch lokala inäringslivsorganisationerregionala runt om

finns krav på uppfinnarnasållning idéer sker. ingalandet, där Det attaven
få från mån tidför stöd SVO.måste dessa lokala organisationer Ivia att av

landet, s.k. utedager, för aktivtåker medarbetare vid SVO ioch ut attresurser
uppfinnare.idéer och hjälpaleta

och få dem värderade medtill SVO med idéer gratisAlla kan komma sina
marknadsvärde. Om utvärderingen positivfunktion, nyhets- och ärhänsyn till

vidareutveckling idén. SVO kanerbjuda uppfinnare stöd till Avkan SVO av
marknadsvärdering, affärsplan,till patentgranskning,uppfinnaren få bidrag

ipatentsökning och istrategiplan, design, provning, Norgeprototyp,
förhandling och licensavtal.utlandet, och mönsterskydd, Envarumärkes-

för täcka flerauppfinnare får aldrigenskild större attpengaren summa
norskautvecklingsskeden och normalt beviljas inte än 30 000 40 000mer -

olika utvecklingsstegenoch uppfinnare totalt.kronor till De är:sammaen

Idé
000Patentgranskning 3 000 Design 10 000-152 000 -Marknadsanalys 000 Provning 10 000-15 00010 000 15- Patentsökning 50 000Affärsplan 10 000

VarumärkeVerksamhetsplan 10 000 lO. 8 000-10 000
000 Licens 10 000Prototyp 20 000 30 11.- Marknad12.
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vilketnorska kronor,miljonerpåbudget 11,8anställda ochSVO har sju en
Cirka miljonerkostnader. 3,5andra administrativalokal ochlöner,inkluderar

uppfinnarna olikaenskilda idefinansiellttill stöttakronor är attavsatta
miljoner kronorhar 2,5ovan. budgetenutvecklingsskeden se I avsattstaten

hjälperfinansiellt stödochrådgivninguppfinnarstipendier. Förutomtill man
årfinansiärer. Sedanhittaellerlicensermed försäljning ettibland till att parav

kronor, så vissapå 200 000uppfinnarstipendier 50 000 attdelathar SVO ut -
sådantidéer.utveckla sina Ettheltid medjobbaskall kunnauppfinnare att

skall betraktagång. SVO vill inteerhållasstipendium kan än att manmer en
uppfinnarlön.slagsstipendiet som en

förfrågningar.och Demellan 750årligen 7301991registrerade 1989SVO -
från SVO. Enskildaår fått stödidéeråren har 130100senaste tre per-

vilketansökningar,fick SVO in 898får år cirka 1992uppfinnare 60varje patent.
medräknarUnderåret 1993från innan.markant ökningär enmanen

norska i Norgeallaökning. Omkring tiotioprocentig patent tasprocent somav
projektettillbakabetalasskall egentligenfrån SVOBidragengår via SVO. om

överlever.följa projektmöjlighetidag har ingenlyckas, att sommanmen

uppfinnaren fram tillenskildehjälpa denkanformellt ettSVOTrots settatt
deuppfinnare den hjälpflertaletförför smålicensavtal, har attresurser geman

SND, motsvarighetdistriktsutviklingsfondbehöver. Statens naerings- enog
statligt riskkapital ierbjudakande institutioner etttill NUTEK, är somen av

skallmiljarderpåhar budget 5,8utvecklingsskede. SNDefterföljande somen
svårtOfta det gränsernanäringslivet i ärgå utveckling Norge. atttill seav

lån,kan erbjudaSNDfinansiering.organisationernade olika statligamellan
verksamheten.lokaliseringenochberoende påoch bidraggarantier typen av

kronor. ipå maximalt 000 Baraetablerarstipendier 200 ettdelarDe även ut
etablerarstipendier.kronor imiljonerfylke län delade SND 3,8ut

SVOarbetar ideellt.rådgivareNOF harOppfinnerforeningNorsk somegna
bl.a. NHOmedår. Tillsammanskronormed varjestödjer NOF 300 000ca

årOppfinnerforeningNorsk varjeSAFmotsvarigheten till enarrangerar
Mandär SVOuppfinnartävling gymnasieskolan, äri sponsorerna.en av

iblandSVO harnäringslivsdagar.under s.k.seminarier iäven enarrangerar
landet.olika iutställning vid mässor runt omegen

förstatusstämpelinnebärafrån kanuttalande SVOEtt positivt enen
funnitshåll. harpå Detlättare ansökauppfinnare. blirDet annatatt om pengar

Vid SVOandra organisationer.SVOplaner på i störreflera integreraatt menar
flexibel och slippermöjlighetharliten organisation attatt varamansomman

anlitaförökadeskulle behövasmedelkämpa internt. Det attresurserom
marknadsintroduktion.tilluppfinnaren framoch stödjamarknadsexperter
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Kapitel lnnovationsfakta6.

lönsamma för företagInnovationer för samhälletär än0 men mer
ökar betydelse konkurrensfaktoriDe0 som

fram allt snabbare, och många aktiviteterDe samtidigt och parallelltas igörs0
Idéer skall så mycket utredas praktisktinte särskilt relation till kundiprövas,0 som
och marknad
Uppfinnare liksom forskare tenderar glömma kunden för teknikenatt0
Statistiskt lotteri med slumpmassiga utslag,innovationär ett0 men
innovationsinriktade företag lär bemästra lotterietsig
Uppfin nande, avkastning alla våldsamtpatentering, innovationer snedfördeladeår0

går nå snabba resultat de ekonomiskaDet volymerna kräver tålamod;att stora0 men
varken stillastående eller framgång för företag årvisstett ett är en prognos om
framtiden
Svenska och småföretag vill företagareninte viss vill inteväxa över gräns;0 ny- en
förlora inflytandet
Avknoppning från företag väl så viktig från högskolanär0 som
Uppfinnare har flera roller: de kan driva företag, sälja licens tilleget starta ett nytt,0

mindre eller företag, här eller utomlandsett ett större
Egenföretagare och avhoppare från företag med utvecklingsprojekt har god0 en

forskare dålig, uppfinnare ligger emellanmittprognos, en
uppfinnare fårOm stipendium eller för uppfinning haninvesterar i- en pengar en en

uppfinningny ,Uppfinnare behöver rådgivning än0 mer pengar
tydligtVisar idéer välkomna kommer mångadet fler idéer och fler bliratt är0 man

uppfinnare
ökar betydelse detPatent i beror bransch och teknik; andra skyddsmekanismer0 men

också viktigaår
Vardaglig och etablerad teknik, low tech, har lika potentialminst stor0 som
spetsteknik, high tec

finns regionala skillnader;Det statliga anslag tenderar överbetonaatt0
Stockholmsregionen

Detta kapitel beskriver del vad forskning,vi utredningar ochvet,en av genom
teorier, innovationsverksamhet från olika perspektiv med särskilt fokus påom
Sverige: enskilda uppfinnare, forskningsparker eller teknopoler, ochpatent
deras betydelse, storföretaginnovation i med mera.

Idéer,6.1 innovationer, avkastning

Begreppet liksominnovation begreppet fördes på allvarentreprenör in deni
ekonomiska vetenskapen Joseph Schumpeter, skolbildandeav vars

kvalitativa. Schumpetersär innovationsbegrepp inbegriper ocksåresonemang
organisatoriska innovationer, marknadsinnovationer och föregriper såetc.,
debatten den så kallade teknikfaktorn, den brukar användasrestpostom som
för förklara den del den ekonomiska tillväxten hänförinte tillatt sigav som
arbete eller kapital.
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Innovation och ekonomisk utveckling

doktorsavhandling för några år sedanfrån Uppsala universitet visarEn ett
klart samband mellan svenska uttryckta i och landetsinnovationer patent
ekonomiska utveckling. alltså uppfinningarna, kom före,Patenten,

och tillväxt efter.investeringar

generellt och för något enskilt land gäller teknik står förinteMer att ny- -
någonstans mellan och välståndsutvecklingen; siffrorna30 100 procent av
inbegriper då teknikspridning och teknikens organisatoriskaäven
konsekvenser, inverkan på branschutveckling, Spännvidden mellan dessaetc.
siffror vilka och tolkningsproblem förknippade medvisar ärmät- som en
uppskattning den tekniska utvecklingens exakta värde för samhället. Avenav

för företag framförallt svåradet gäller värdet kostnader och avkastningnär är
kapitelsärskilja. Se diskussionen iävenatt

beror bland på har både direkta och indirektaDet innovationerattannat
effekter; effekterna ibland långsiktiga, och utspriddalångsiktiga, mycketäratt

längre perioder; de självändamål ingår ochinte i störreöver äratt utan system;
på det saknas ordentliga innovationsmått. kan och brukarMan mätaatt man
forsknings- input-mått;och utvecklingskostnader, de s.k.utgörmen

visserligen resultatmått, bara slags mellanresultat:patentering är ett ettmen
det medel och mål. Många exploaterasinteär ävenpatentet ett ett patent

aldrig, och många idéer patentskyddade god Ochinte vinst.är ävengersom
för lyckosam detpatenterad idé kan inte säkert ärveta att patenteten man som

avgörande.är

företag lanserar kan behöva underbygga den medEtt innovationsom en
ständig produktutveckling långoch mindre innovationer under period;en

tillfaller värdet med konkurrenterna. fåinnovationen För attannars mer av
lyckade idéer, lanserade innovationer, krävs på antal idéeratt satsar ettman
och projekt kallas misslyckade eller också nödvändigaantingen isom ses som
den inlärningsprocess utvecklingen fram tillär innovationen.som

Med försök så långt till sådana olikamöjligt hänsyn alla kostnader visaratt ta
företag få påstudier kan avkastning sini genomsnittatt en

innovationsverksamhet på samhällets25-40 Intressant ärprocent.. nog
avkastning högre, de intervallen speglar55-80 Utöverprocent. att stora
svårigheterna få påmed alla intäkter och kostnader pekar de dessutomatt en

variation mellan projekt, företag, teknikområden, branscher och ävenenorm
länder. Skälen till samhällsavkastningen högre blandär äratt annat att ny
teknik sprider till kunder konkurrenter och prisfall ochsig och sig iyttrar
sekundära sysselsättningeffekter.

8 Christos Papachristodoulou: Inventions, Innovations and Economic Growth Sweden,in
Uppsala 1986.
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osäkerheter och riskerEtt spel med6.2

funnit idé lyckas,studie ha 58amerikansk sigEn attstor en annanen avmenar
på blir framgång.100idé det, ytterligare540 gör attatt enen enaven

något hur svårt detsiffror framför allt ärSkillnaden mellan dessa säger attom
beroende på har svårtstudier, blanddennagöra attattannattyp manav

definitivt något såidé. intedefiniera skall med Det ärvad nyensom menas
mycketprojekt framgångsfrekvensenprojekt, förväldefinierat ärett utansom

studie.högre 18 enligtprocent en

så lågt utfall den säkraste strateginskulle kunna med ärcyniske sägaDen att
blir beslut ochalla idéer; det nästan jämntför chef alltid till rättsäga nejatten

fel. det gladabeslutefterhand vilket Mendessutom ingen ivet som var
fårsådan avkastning ochutfallbudskapet det detta glesaärär att som ger

något litetbara lär sig bliblomstra. Då behövs detnäringslivet att attatt man
för få framgång.bättre genomsnittetän att stor

låga frekvensenföretagsorienterade studier. Om denresultatDetta är trotsav
efter olika modellerallmänhet granskadelyckade idéer i av en-

kapitel resultatet ändå starktkritiserades ärinnovationsprocess i 2som -
bli såavseende måste det variationerför företaget i ekonomisktpositivt stora

blirantal idéer studera, och resultatenfort bara har begränsat attettman
företags- ellerskiftande har någon begränsning, visstyp som enom man av

uppfinnartyp, viss teknik etc.en

annatvadVad utveckling, vad forskning och är6.3 är är

ligger på idêstadietframhålls ofta de kostnaderna inteDet utanatt stora senare,
marknadsintroduktion, ochochdet handlar produktionsinvesteringarnär om

förringafaktorer ellerde relationstal hålls tio Utanär attom mer.som upp
förtjänar lyftasde inproduktions- och marknadsinsatser tvärtom attsenare-

frångeneraliserar här iblandmycket tidigt redan utvecklingsfaseni man-
eller konsumentelektronik.mycket specifika branscher såsom bilar

IVA-studie9 kapitalintensiv industri stårfärsk arbets- respektiveiEn attanger
innovation föregentligen utveckling ochFoU-utgifterna 39 34 procentresp.

industri handlarinnovationskostnaderna kunskaps- och FoU-intensiviav men
de fyraStudien bygger på indelningdet i58 60 procent. enom resp.

kapital vad gäller hoskunskap, forskning, arbete och intensitetkategorierna
står totalt för ochfaktor. komplementära 40De procentcaresp. resurserna

dåliga påförefaller hanteraIVA:s slutsats dels vi i Sverigeär att attatt vara
måste forsknings- ochdessa, dels innovationspolitiken änatt vara mer

utbildningspolitik.utvecklingspolitik, dvs. innefatta ochnärings-

9 tillverkningsindustri, IVA-meddelande 274,IVA: Innovationsverksamheten svenski
Stockholm 1992.
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högskoleforskning varitochunversitets-konstaterasundersökningI attsamma
introducerade innovationer, nära 30 procentförbetydelse tio procentstor avav

föråttakunskapsintensiv,förverksamhet,FoU-intensivi sexmen ca
relativtSatsar viför arbetsintensiv.försvinnande litenochkapitalintensiv -
och påresultatpå föra dessför litetellerpå forskningför mycket utattsett - kunnaforskning förför litet påföretagen taEller attmålinrikta den satsaratt

effektivtresultatenemot

sammanfattarundersökning.samnordisk Därdelvis iIVA-studien ingick en
andel omsättningensmåföretag störreländer hadenordiskai allaatt avenman

gällerdetnyckelresursen närkunder ärfrån större,innovationer än att
high-spetsteknikåterfinns ialls baraoch innovation inteinnovationsidéer att

politik koncentrerarMyckenöverallt.nyckelfaktorindustriestech ärutan en
samnordiskadenslutsatsbranscherpå FoU-intensivadagsig i avenmen

innovativa.studien dessa ärbaraverkligen inte ärdetär att som

Generella tendenser6.4

krisEn sekulär

långaden nuvarandeförknipparhistoriker och debattörerMånga ekonomer,
industriellaomvandlingskris denikonjunkturnedgången med störreen

använderOhlssonIndustriförbundsekonomen Lennartekonomin.
tvåinträffar ellerKondratieff-nedgångkris,sekulärbeteckningen ensomen

tidsserien. lanseradesIdénskullesekel: 1870-1930-1990gånger varaper
år sedan.femtonMensch för drygtGerhardmed kraftförst av

betydligtradikal innovation ärkorrekt, gällerdenna beskrivning ärOm att
alltså förstuppsving,mellanperioderna. Varjeunderviktigare än nytt som

innovationer,år, drivs svärmnågra ett nyttskulle komma aven nyavom
innovationssvärmendrivandeden tidigaresamtidigtutvecklingsblock, som

dessahaka på och drivakanutvecklingskraft. länderDesinuttömt som
finns dede idéernaföretag utnyttjardär deinnovationer nyasom -- uppgångsfasen. Medbäst denockså klara sig ikommernationerna att nya

förstrukturersinavikt Sverige öppnardet alltsådetta är attstoravresonemang
nyskapande.genuintett

innovationspulsFler verktyg, snabbare

innovationsverksamhetendominerades1800-taletslutettill åtminstoneFram av
direkt påtagligochmekaniskuppfinnande,praktiskthelt annanavav

ständigtJohanssonJohan Petterhandfasta experiment. Närerfarenhet, av
utlånadeför olika dimensioner,fasta rörnycklarnågra batterisaknade i sitt av

så småningomrörtången,ställbarautvecklade han denbekanta,till ochgrannar
annorlunda:något ganskaskiftnyckeln ochlikaledes reglerbaraden ensenare

bordslampa.flexibelt ställbarframgångsrik,

10 Newsletter, No. 4 1991.Industrial FundNordic
n Industriförbundet, Stockholm 1993.industrimiljö.Sverige innovativOhlsson:L. som
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Efter hand blev flerallt innovationer beroende forskning och teoretiskav
kunskap, främst kanske till börja med inom kemisk industri. Men aldrigatt
alla, långt därifrån. dag har uppfinnandetsI vi hjälpmedel: datorn. Inteett nytt

med konstruerar med datorhjälp, så kallade CA-system CAD,attnog man
CAM, CAE etc., det finns möjlighet simulera datorn,i dvs. deatt att se om
produkter söker utveckla faktiskt fungerar dels de skallnär sättasman samman

produktionen,i dels i verkligheten, hos kunden, hur de beter sig i olikaute test
och tålighetsprov. CAD-systemet kan dessutom kopplas till förett system att
snabbt och framställaenkelt prototyper.

början sekletI trodde alltnästan uppfunnet; chefen för detattav man var
amerikanska patentverket föreslog hans verk detta skäl kunde läggasatt av
ned. dag kan konstateraI vi större realaiatt satsar patent,man summor per

sedan.för femtonän år beror påDet inte dettermer, uppfunnetäratt mesta
på faktiskt blivit värdefullare skyddsfunktionutan att och därförpatent som

meriterar insatser.större

På det felsynsätt är utvecklingen forskningsbaseradeatt tro att motsamma en
produkter eller datorstöd konstruktioneni skulle ha dengjort enskildeatt
uppfinnarens tid förbi.är Enligt den citerade IVA-studien hade 10 procent av
industrins forskninginnovationer utgångspunkt. För vissa produkter ärsom
det naturligtvis omöjligt arbeta hemma eller deti omtalade detatt garaget, men
gäller långtifrån alla. Datorstödet, blir allt billigare och enklare hantera,attsom
stöttar dentvärtom enskilde uppfinnaren på två sätt.

faktornDen är komplexa och avancerade elektroniskaatt kretsarena mer
tenderar bli, desto robusta och tillförlitliga blir deatt också, paradoxaltmer nog

bara de gång fungerar. Den skicklige uppfinnaren har till förfogandesitten-
komponenter till Överkomlig kostnad erbjuder oerhörd mångfaldsom en av
möjligheter. Dessa möjligheter kan innebära sammanfogandet unika systemav
eller programmering, verksamhet heller inte behöveren som vara
stordriftsberoende.

andraDen egenskapen den konstgjordaär verklighet tillåter simuleringatt som
i dator också öppnar möjligheter för den förmåga till rymdtänkande ochnya
utvecklad intuition denär kreativa individens kännemärke. tillåtsMansom
vandra deti obyggda husets arkitektur och skuggornarunt skapas vidse som
solnedgången, eller så äger rundvandringen i elektronikkrets. Ettrum en
exempel kan låta forskarenär när kan och på molekylerextremtsom tase
tänkta ingå i medicinska de lagaratt två substanser villpreparat; styrsom om

kemiskt och fogas blir barainte synliga det känns ireagera utansamman
fingertopparna.

Datorstödd konstruktion och tillverkning, inklusive simulering, drivs på även
ökad tidskonkurrens. Det gäller inte bara leverans i tid, ocksåav utan

utvecklingen produkter, dvs. innovationsarbetet.av nya

12Tre i American EconomicReview,uppsatser maj 1993.
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faktorer minskar den priskonkurrensen. KvalitetTiden fleraär renaen av som
vill konstrueraegenskap bland innebärsådanär annat att mansomen

livstidskostnader andra.tillverkningsvänligt. Service och är

gränsöverskridandeFramgång via snabbhet och

framgångsrika företag pris betydligt högreUndersökningar visar tar ut ettatt
på marknad de gengäld utmärkergenomsnittet sin sigän attattmen av

marknad de påfem eller fler unika produktegenskaper.uppvisa Den opererar
konkurrensfördel ofta bryta traditionelltnisch deras ligger iär att upp enen -

Någon någraenhetlig marknad flera mindre. eller egenskaper innovativa,i är
det handlar lika mycket tid, kvalitet, serviceminst etc.men om

några hemligheter förEftersom dessa attraktiva egenskaper inte är
går hålla dem skyddade någon längre tid. ställetkonkurrenterna, det inte Iatt

konkurrenterna hunnit och dengäller det skapa innan imiteraatt nytt som-
på förbivill kapp måste med innovativa insatser.i springa änsatsa att mer

fungerar seTidigare framgångsrika längrestrategier imitation inte ävenav
storföretag.nedan, i avsnittet om

överallt, alla branscher. kompletteras medbild inte inte i DenDenna stämmer
säljteknik förändrad utformning produktionsprocessen. Omannorlunda och av

så många egenskaper vilka några immateriella,produkterna har är typav
svåra jämföra. Förtroende och relationer mellankunskap och blir deservice, att

köpare och säljare betydelse.iväxer

Med korta ställtider produktionen blir det mindre kostsamt tillverka småi iatt
tillfredsställaserier, till och med enstaka exemplar. Därmed kani man

individuella kunders specifika önskemål. Med korta ställtider kan man
generella, helt byta produkt. Vaddessutom, maskinerna någorlundaär somom

krävs omprogrammeringär apparaturen.av

flexibla produktionssystem minskar benägenheten till vertikalDetta
underleverantörerna spelar roll samtidigt de blirintegration; störreen som

färre. blir färre. ställetdet bara de direkta underleverantörerna IMen är som
placerar de underleverantörshierarki medsig i sin itur toppen av en
underleverantörer flera led.i

för bilUnderleverantörerna får gengäld leverera hela delsystem,i enen ex.
hel eller komplett instrumentbräda, stället för olika detaljer från olikastol i 900

samtidigt för utvecklingleverantörer. Därmed blir huvudleverantören ansvarig
och innovation.

underleverantör innebär alltså både snabbaPartnerskapet mellan beställare och
underleverantören.leveranser och utvecklingsansvar förstörre Detsammaett

storföretagetgäller för specialiserad utveckling och innovation. Därannan
föredrog lägger allt oftare uppdrag påtidigare sköta interntFoUatt utman

fria uppfinnare. finns exempelhögskolor, mindre företag eller iinstitut, Det
börsstorlekföretag betydligt under arbetar iSverige på medelstora som
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uppfinnare med specialiteterreguljärt samarbete med enskilda som passar
Bland påhar forskningsavdelning. siktarbeställaren, annat manen egensom

snabbhetföretagets specialiteter, dess och kortaredet mindreutnyttjaatt
läsningar bundnaundvikerkontaktvägar, samtidigt genom resursersom man

gå fram efterfria marknadens konkurrens. Genom parallellaoch denvinner att
tid.kan hoppas vinnavägar man

företag med under hundra anställdaIVA-studien visar i 86ävenatt procent av
fallen utvecklingssamarbete Sverige, i inom Nordenbedriver inom 14 procent

fjortonEG. har det med USAoch i inom Tio29 procent procent procentmen
samarbete tillmed företagens 38 med andraDe minsta ärJapan. procent

med leverantörer, med konsulter ochföretag och till 38 tio33 procent procent
groddföretag. storföretagen mer anställda gällermed än 500 42Förprocent att

dem bedriver forskningingår i internationell samverkan, 51 procentprocent av
och utveckling med andra företag och med leverantörer.59 1989procent

företag utveckling för miljarder,upphandlade svenska motsvarande drygt2,4
utvecklingskostnaderna; tredjedel hamnade hos svenska14 procent av en

företag branschorganisationer. kan förutse FoU-volym,och Man att storen
framtiden Erfarenheternakanske tiondel, kommer via EG.i atten av

småföretags deltagande nätverksprojekt särskilt Eureka goda,i inom är
står förframförallt det något företag projektledningen.när är större som

företag alla kemi och läkemedelStudien visar i branscher sigväntaratt utom
förkortad tid mellan projekt och marknadsintroduktion. Hälftenstarten ettav

företagen livslängd fortsättaprodukternas kommer minska.attatt attav menar

snabba kostar dessa fårAtt innovationsprocessen Menupp pengar. man
rågetillbaka, med enligt de flesta bedömare, brådskan ärattgenom

leder kaninspirerande och till komma pågenvägar, att utgenom man
snabbare och ochmarknaden högre början, investeradepris ita ett attgenom
och drar kortaremedel ligger tid.ränta

Snabbheten når det går under simultaneousman genom namnsom som
engineering, parallell utveckling eller rugbymetoden.engineering, Iconcurrent

för följandestället idé antal på varandra så göratt ta att steggenomen man
alltsammans på gång. de organisatoriskaMan river kringen ramarna
forskning, utveckling, konstruktion och produktion iblandoch kundenär även
med utvecklingsprocessen redan från Produktionsprocesseni början. börjar till

färdig.exempel byggas innan produkten ärupp

praktiskt ofta datanät.Själva knytningen sker via Mediet skall interent
överbetonas, det har betydelse datahjälpmedlen försin precismen som
konstruktion, produktionsstyrning och simulering. Personliga kontakter är
centrala sedan det dagliga samarbetet skall kunna fortsätta på avstånd, överom
telefonledningar, kanske med videosamtal, sammanknutna
konstruktionssystem eller meddelanden datanät.via

Frågan förvilka slutsatser skall dra enskilda uppfinnares del detär man av
faktum tid och parallellutveckling spelar allt roll,större självaatt att
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eller kompletterarutvecklandet ersätter patentethastigheten iochförsprånget
fallfaser blirdistinkta iutveckling i vartBildenskyddsinstrument. av ensom

rättvisande.mindreallt

tekniskamångfaldriktning störretrend går iaktuellYtterligare mot avenen
fall detinte närläst, i varjeförbli vid sinintedugerDetkombinationer. att

economiestalarkombinationsförmåga. Mantekniskgäller scope somom
mångfaldsekonomitillförsvenskatsharuttrycketskalekonomi;väsentligare än

förslag. IVA-studienandra Ikombinationsekonomi ärbreddekonomi, svarar
Är någotdetbreddas.måsteteknikbasderasföretagen60 somattprocent av

baserade djärvapå kunskapså detuppfinnareoch ärutmärker kreativitet
traditionellarespekt förgränsöverskridandenochkombinationer utan

Återigen utanförkombinationergränsöverskridandedettakräverdiscipliner.
landetsoch gränser.företagets

sammanfattas:kanIVA-undersökningen

substitutionsriskerochproduktlivscykler störreledtider,kortare
teknikerflerinnehåller alltteknikbasföretagens

teknikergränsöverskridandekunskapkräverinnovation om
produkt-processkopplinginternationalisering,teknikköp,4. mer

koncentreratycktessedan alltårföroch innovation tjugoutvecklingOm mer
elaboration,förbättringarsmåinkrementellakosmetik,förfining, steg,sig mot

violation och kravgenombrottutvecklingengår motså steg,mot storamernu
kritisksåvälåstadkomsoch denfram,beställsKreativitetpå innovation. genom

förengineering, praxisbästareverseprodukterkonkurrenternasgranskning av
på ochnytänkande baseratradikaltmedbenchmarkingolika processteg som

reengineering.processinformationsteknikstimulerat av

biltillverkarnajapanskaframgångsrikadeDet är värt mestnotera attatt
snabbochlivscyklerkortakända förparadox. ärDerepresenterar en

gälltdetföre konkurrenterna närprodukter har legatderasproduktutveckling;
economiesalltsåteknikområden,många olika disparatakombinera scope;att

företag produktionamerikanskagradbetydligt mindre änklararde i avmen
de köper indet då Svar:degörföretaget. Hurmångfaldsteknik inomdenna

förmåganbehöversjälva ärVad de attandras kompetens.kombineraroch
komponentformprodukt- ochkonkretoch resultat ivilkaförstå somexperter

nyheter.innovativainklusiveskall köpas upp,

betydelseoch derasPatent6.5

innebärakankan Deteorinmonopol det idetsällan temporäraärPatent vara.
verksamtgenerelltmindredesto är ettskydd. Icke settbräckligt patentetett

ochbräcklighetenmedvetenmåsteUppfinnarenmedel.ekonomiskt omvara
hitta denpatentintrång liksombeivraför kunnakrigskassabehöver ha atten

konkurrenterna.fördelfårverkligenrättsskyddet motexploatör engenomsom
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Om vi fortsätter deni citerade IVA-studien, finnerså vi kunskaps- och FoU-att
intensiv industri bedömer eller mycket betydelsepatent i 50stor storvara av

tillfrågade företag. För kapitalintensiv och arbetsintensivprocent siffrornaärav
däremot 25 15 Då ligger för ochFoU- kapitalintensivprocent. verksamhetresp.
skyddsmedlet sekretess högre med 75 inom arbetsintensiva sektornprocent,

denna siffraär och50 inom den kunskapsintensiva 40. Att först påvara
marknaden den dominerandeär försprångsmetoden, med över 90 förprocent,

ochFoU- kapitalintensiv industri och ungefär för de två80 andra.

En undersökning företag professor Rune Adolfssonett SKFstort i visarav
Överintressant statistik för årtjugo söktes 450patent. och hälftenpatent

beviljades. det femtedel1992 upprätthölls och hälften dessavar en som av
utnyttjades i produkter.

flestaDe 78 har enda uppfinnarepatent, registrerad.procent, Antaleten
uppfinnare är totalt och95 hälften, motsvarande 80 harprocent patenten,av
besvarat enkät. Cirka 50 står för ungefär de260 450en personer patenten,av
eller drygt sju äldreIu desto fler Marknadenpatent.per person. person,
upplevs stå för två tredjedelar ursprungsidéerna till patentsökt idé,av en
tekniken och dess möjligheter för tredjedel.en

Jan Danielsen, Spirex Tools, med livs erfarenhet utveckla produkterett attav
och leda företag baserade på dessa, har ställt till vårt förfogande sitt underlag
för olika besläktade produkter verktygshållare.tre framgårDet tidenmen att
från formulerad idé till marknad tagit mellan fyra och år. Det två åtog tresex
månader för idévarje beskrivas i patenthandlingar, medanatt provtillverkning
samtidigt med patentbehandling och marknadsundersökning tvåtagit år.å tre

idéernaDe har krävt arbetsinsatstre totalt 14000 arbetstimmar. Denen om ca
första räkningen för PCT-ansökan Europa-patent för produkterna löperen av
på knappt kronor.41 000 Nästa patenträkning USA och japan och påäravser
77 000.

svårtDet är i förväg bedöma patentansökanatt leder till Enpatent.om en
större patentavdelning med mycket kunnig personal hade till Danielsen avgivit

utlåtande grundat påett patentgranskare tidigare vid Patentverket ien som var
München: utsikten till bedömer liten.jagpatent Men i detta fall harsom

erhållits för hela Europapatent USA.samt

Sjöbo Bruk Skånei har 27 anställda och åtskilliga tiotals på företagetspatent
specialitet, idéer har med golvbrunnar Tvågöra. deatt 27som personer av
sysslar på heltid med produktutveckling, konstruktör ochen en
modellsnickare. Grundtanken är patentskydda allt går.att Man attsom anser
det andrum och skrämmer konkurrenterna. Flera miljoner påger satsas nu
produktion rostfri toalett för i samarbete med Ifö.exportav en

Världens tio lönsamma produkter under 1980-taletmest hade alla starkt
patentskydd. Patent visar sig positivt korrelerade till framgång inom branscher

medicin och datorer inte inom flyg. Sett i patentstatistikensom det baraärmen
Japan är lika specialiserat Sverige, vårt land docksom motsom
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smalare vårVår teknikbredd än FoU-långsamt. ärproduktområden växersom
det tekniskaåterspeglarpatentkultur, i sinoch saknarbas vi tursom

idéklimatet.

skaffakostarvärde ökar. DetAktuell forskning pekar attpatentensmot att mer
påbranscher berormycketi någravilket inte attutompatent, mogna ---

såställetuttömd. Skälet i ärtekniken blivit ärutvecklingskraften i patentatt
skyddet blir fullgottsåbearbetningde värdaviktiga är attatt noggrann

op.cit..American Economic Review,

uppfinnares rollEnskilda6.6

the and the large Corporation.incompatibilityThere basic invena
meduppfinnare integrade kretsenJack Kilby, av

därför deså mycket ärenskilda uppfinnare intehävdakanMan attatt syns
TorkelProfessorde inte Ieller så vårt problemär justointressanta att syns.-

uppfinnare.svenskafinns knapptWallmark det 10 000anger

ungefäruppfinnare 300kan utläsas enskildaPatentverkets materialUr taratt
patentansökan ochbortfallsfrekvens mellanår. har högreDepatent per

på bristande de hartill delföretag. berorgodkänt Detän storpatent resurser:
ansökanpatentbyrå, vilketråd anlita görråd fullfölja, de har inteinte attattatt

uppfinnningshöjdenformella krav, ärävenkanske inte mot omsvarar
efter år och eftersomhälften tioupprätthålls dessatillräcklig. Likväl patentav

detså kanmed patenttidenökar progressivtpatentkostnaden anta attman
uppfinningar intemångakommersiella skäl därtill. finns givetvisfinns Det som

påuppfinnaren går direktenskilde Europa-och några där denävenpatenteras
det därindustriländerna, äransökan något deeller i storapatent omav

finns.marknaden

framstår tydligtförutsättningar olika ioch ekonomiska ärAtt både kultur som
Frankrikefunnit USA ochvilka har iinternationella undersökningar, attav en

så högfrån oberoende uppfinnare 18andelen innovationerär procent,som
från tillfälliga.yrkesuppfinnare ochfrån 6bägge ländernai 12 procentcavarav

22Tyskland siffran högre, totalt 30ännuI är procent mot cavarav

och därlåtitutredningen görasnabbundersökningI somen
uppskattasfem västsvenska kommuner intervjuats,näringslivssekretariaten i

det förinvånarantalet skulletill Uppräknat efterantalet aktiva uppfinnare 260.
kommunKarakteristiskt dock ihela närSverige 3 500-4 000. ärgöra att man en

halvåruppfinnare påcirka femtioidécentrum mötte ett motstartat ett man
potential förbetydandetycks alltså finnasnormalt fem eller på år.tio Detett en

efterlysteerfarenheter:andra näraktivering, vilket medstämmer man

13 patentlandskapet.Sveriges det globalaIVA: Halkar Sverigeefter position i
Underhandsmanus kommande lVA-studie.till
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energiuppfinningar uppträdde energiuppfinnare snabbt med gångbaranya
uppfinningar; demonstrerar handlingnär i välkomnar idéer iattman man
företag får fler dem.man av

Undersökningen de fem kommunerna exkluderar högskoleanknutenav som-
verksamhet uppfinnare lever på verksamhet,tjugo sin vilket påanger som-
motsvarande osäkra skulle extrapoleras till knapptsätt hundra för helatre
landet.

fyra mindre kommunernaDe i undersökningen, med totalt invånare,170 000
redovisar kända företagtio startade med utgångspunkt uppfinningari under
de åren, med total sysselsättning 120 anställda. Problemetsenaste tre en om ca
med framgåravgränsningar falli känner tillatt ett ettmanav
uppfinningsprojekt från kommunen under treårsperioden utvecklats ochsom
resulterat företagi med hela utanföranställda kommunen.150ett

undersökningI hundra framstående uppfinnaresvenska jagen av som
genomförde för antal år sedan antalet uppfinningar 80 enligtett var per person,
uppfinnarnas uppgifter, medan medianvärdet 19. Medianvärdetegna var var
fyra uppnådda medelvärdet däremot medeltaltio; i hade varjepatent, person

patentansökningar under behandling. Antalet exploaterade uppfinningartre
fyra uppfinnare medeltal. låg påEtt till företag.30-40 7-15var per par

Totalantalet företag uppfinningarnautnyttjat eller fler120som var
osäkerheten beror på bristande kunskap förekomstenom av
vidarelicensiering. statligt påEtt stöd totalt miljoner kronor13 till dessa
uppfinnare kan ungefärsägas matcha deras patentkostnader.

Skillnaderna mellan median- och medelvärden karakteristiska.är Kreativiteten
fördeladär ojämnt framförallt olikahar innovationer oerhört olikamen

slagkraft och tidshorisont. Det skiljer mellan uppfinningar olikai branscher:-
i vissa kan utveckla flera idéer kanske med måttlig ekonomisk volym,man men

andra handlari det och krävande satsningar de lyckas, fårstoraom som, om
mycket ekonomisk genomslagskraft.stor

ytterligareEtt exempel på detta de två uppfinnarskolor drevs medger som
stöd Trygghetsrådet SAF-PTK kring år fanns1980: inom det två projektettav

så omsättnings- och vinstgivande och dem kunde haatt vart ettsom var av
bekostat hela skolan. allmänhetI det svårt ellerär omöjligt fastlägga någonatt
säker kausalitet hade idéernainte kunnat uppstå Uppfinnarskolan deIutan-
två fallen detta dock uteslutet eftersom det kontakt respektivevar var en en
specifik kunskap skolan meddelat det osannolikt uppfinnamaattsom som var

skulle ha fått. I denna Uppfinnarskola noterades resultatett annatannars som
1-2 elev på år.patent ettper

pilotstudieI från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolanen
1981 redovisas resultat tjugo intervjuer med aktörer pårepresentativaav
innovationsområdet. De enskilda uppfinnarna småföretagarnaoch har problem
med faktorer, skatter, byråkrati och godtycke. Reaktionsmönstrentre
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ochuppfinna, emigrationslutarvillstrejk, det sägakarakteriseras att mansom
offentligakringgåförtrick system.kreativa attanpasssning. Det senare avser

idéstipendierdeeffekternagranskninggjordes1986 somavaven
hade kostatDettill 42då delatTrygghetsrâdet SAF-PTK ut personer.

miljoner idittills 6andramedankronor,miljoner satsatTrygghetsrådet 2,6
delathadegjordesanalysesn utprojekt. Näroch derasuppfinnarna man

tillbakalåg fyra år istipendiaterkullenförstaår, varför denstipendier i tre
Tvåuppfinnare.professionellapåbörjat karriärerhadeTvå detiden. 42 somav

deblandidé intetredjemarknaden pluspåpåidéer väg varut somenvar
utveckla därförpå ochkommakunnat attstipendiatenprisbelönta sommen

tillförsikt.ocharbetsrohonomstipendiet gav

kontakter.och DerelationeruppfinnarnaHuvudproblemet varvaraangav
Stipendiemedlenidé.försäljning sinochförhandlingrädda för avom

patentfrågor.främst kringslag,olikakonsultationerförutnyttjade de av

innovationochKvinnor

Med början ielever.manligalängedomineradeshögskolorTekniska av
såfortsätteroch förändringarnaförändrats,bilden attharoch kemiarkitektur

kvinnliga.alltutbildningslinjer blirmanligaäven mermer

frekvensenIdaguppfinnare kvinna. ärhundraår sedanfemtonFör avvar en
Uppfinnareföreningensfemtondrygtlåg,fortfarande procent avmen

kvinnor.medlemmar är

frekvensdubbelt så hög mändetförslagsverksamhet ärföretagensI som
i skog,för industringällerdvs. dettaförslagsställarna,bland utomkvinnor

liggerdär kvinnornaverksamhetoch offentliglägreliggersompapper, massa
återspegla olikakansjättedel Detmännens.nivå endastpå avenen

något.möjlighetoffentliga göraändå detarbetsuppgifter här har attenmen

förUpp-tävlingenFinndenbakgrundminstinte senasteDetta mot av
förhögstadiets elever. Därbland påkonstruktionerochidéeruppfinningar, var

antalet pojkar, 53änflickor deltog störregången antalet procent.första som

innovationsarbetetdeltagande ikvinnornasindikerarresultatetDet attsenare
skevheterattityder,någotnågon Avenattitydfråga, annat.är trott omom nuen

kvinnlig kreativitetmåstetid ändra storurval medi att entar somman semera
välmenandeendast ärdetta inteunderstrykerUpp-siffran ettFinn attresurs.

stöderkvinnorkvinnliga förebilder,Mentorskap,hejarop. somavgrupper
dethåll.på andra I övrigt ärutnyttjatsuppenbara metodervarandra är som

frigöraförkan görasvadkan talabäst attrimligen kvinnor somomsom
vården ochpå innovationer inominriktningförslag ärEtt merresursen.

hemmet.
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Små6.7 företag innovativamer-

Alla små företag inteär alla företag små, åtminstoneär alldeles inya men nya
början. finnsDet ingen anledning ställa företag små; bäggeatt stora mot

behövs ekonomini och de spelar delvis olika roller.typerna sålundaNär vi
belyser några skillnader i innovativt avseende det baraär understryka viatt att
talar ochgenomsnitt tendenser, inte värdeomdömen.om om

brittiskEn undersökning visar storföretagens betydelse för ekonominatt
minskat i alla EG-länder, de mindre företagens har ökat.stora I USA är
skillnaden ännu markant: de företagen500 på Fortunes lista somstora imer
sig uppvisar avsevärd förnyelse och omsättning har minskat sin andel av
ekonomin från procent.30 till 13 Storföretagens delprocent av
företagssektorn, antingen ekonomiskmäter i volym eller i antal anställda,man
har sjunkit dei industriländerna sedan någon gång slutetstora i 70-talet,av
medan det dessförinnan rådde stark tendens: då storföretagenväxtemotsatten

relativi betydelse. Den bilden har dröjt kvar på näthinnan länge. Sverigesenare
tycks något undantag. företagenDe har krympt kraftigtett vadstoravara av
gäller sysselsättning, de små industriföretagen likaså.

exempel påEtt utvecklingen Storbritannien där antalet företag med färre änger
tvåhundra anställda Ökade från till30 43 under tiden från krigsslutetprocent
till början 80-talet, medan företagens med färre än anställda andelav tusen av
de viktigaste innovationerna ökade från till37 60 Tendensen är ännuprocent.
tydligare i de andra i-länderna.stora

skäl, flera,Ett till den internationella utvecklingen tekniken,är inklusiveattav
inte minst produktionstekniken, på blivitsätt Valbar. Datorstöd harett annat

konstruktiongjort och produktion mindreavsevärt beroende skalfördelar,av
utveckling just-i-tid-system och tendensen längreinte tillverka påen attsom

lager förstärkt. Små ellerserier till och med enstycksproduktion hävdar sig mot
löpande band. skäl tillEtt denna utveckling inte skall beskrivasatt i termer av
det eller det andra, kontra små företag, företagär alltstora arbetar iattena mer
nätverk, där det då frågaär juridisk form flera enheter formelltären om om
oberoende eller Detta flexibla organisationssätt föröppnar störremer
möjligheter till innovation, också med bidrag från andra formelltän
utvecklingsansvariga personer.

Enligt The European Observatory for SME:s 199315First Annual Report har
små företag högre produktivitet för sin innovationsverksamhet än större. Det
handlar dubbla antalet innovationer räknat företaget,capita i gånger3,5om per

utvecklingskrona. berorDet heller inte på storföretagenper att satsar mer
innovativt. Däremot kan det åtminstone delvis tänkas hänga med attsamman
bara storföretag kan på till exempel dyra innovationsförsöksatsa inom kemi-
och stålindustri, dessa företag i större utsträckning haratt tekniken mogen som

14Intervju med PeterDruckeri Harvard BusinessReview, maj-juni 1993.
15EuropeanNetwork SMEfor Research,Zoetermeer maj 1993.
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faktum småföretag såliksom detinnovation,kräver att sommer pengar per
förmodligen saknasde går i konkurs imisslyckas med innovation att

skillnaden: lillamå antyda delförklaring till detstatistiken. Omvändningen en
måste Samtidigt underskattarpå och bara lyckas.företaget har kniven strupen

eftersom den helt enkelt intesmåföretagens innovationssatsning,statistiken
samlas in.

forskningsprojekt kring nyföretagande ochLignell driverAnita Du Rietz ett
fyra företagsgrupper, sådana meddär företag, indelade iinnovationer 1732 1
anställda, fick fråganheltidsanställd, med och i5-9 10-19 19902-4, ommars

de introducerat:

produkter eller förändrat marknadentjänster somnya
stärkt deras ställning påframställningsmetoder eller2. somnya processer

marknaden
eller på helt marknadertjänster nyavaror

innovationsberoende.allmänna småföretagspopulationhög grad dennaI var
åstadkomna under dehandlar till innovationerDet 80 etc.procentca om

frånfem åren, endast de äldsta företagarna har sina innovationersenaste
tidigare.

företagen, med anställda, innovationsberoende i högre grad10-19 ärDe större
drygt procent, sannolikt beror på innovationsverksamhetenvilket40 att gett

företagarna liksom exporterande företagdem tillväxtmöjlighet. De äryngre
Verkstadsföretagockså något inriktade på liksominnovation.mer

drygt procent byggföretag 16elektroföretag det betydligt40 är än tmer ex
produktinnovationer såsiffrorna hittills för vilket inte är oväntat;procent,
partihandel starkt orienterad.däremot kanske är innovativtävenatt

Marknadsförnyelse relativt vanligare hos uppdragslevererande företag,är sett
två kategorierna tillverkande företag. Samfärdsel ochplus de nämnda av

frånuppdragsverksamhet har de färskaste nyheterna, allt denästan senaste
särskilt vanlig de tvåfem åren. Produktinnovation i störstaär

överrepresenteradstorstadsregionema. Processinnovation i väst-Sverige,är
marknadsinnovation Norrland och Mellansverige.i Juvästranorra mer man
kommer på landsbygden desto färskare också äldst deinnovationer; iär ärut
Storstockholm. På det dock de regionala skillnadernahela ringa.ärstora

företag bekänner har anknytningDe sig innovativa överrepresentativsom en
informationsteknik.till Hela den innovativa störregruppen ser

för framtiden, hos två tredjedelar företagenexpansionspotential nämligen av
för hafthälften de andra, och fjärde har redan snabb tillväxt,mot vart mot en

tiondel. hindrande faktor brist på arbetskraft.En var

kan urskilja distinkt olika beteenden, tillväxtvilja, stabilDu Rietz tre
och levebrödsföretagande. första beteendet, tillsituation det viljanDet är

tillväxt, med ekonomisk entreprenörskap, detstämmer teorisom om men
omfattar endast företagen. storstäder,45 Det är iprocent representeratav mer
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de två andra glest befolkade områden. Elektronik och tillverkningi ärmer
relativt överrepresenterade tillväxt-kategorin, företagen medi 10-19sett
anställda likaså, med 65 procent.

amerikansk forskare specialiserat på och småföretagande,En sigsom ny-
då MIT, för några år sedanDavid Birch vid gjorde internationellen

jämförelse. visade på företagsig Sverige utmärkte sig punkt: slutadeDet att en
på nivå. Enda för dem fortsättaväxa viss sättet växaatt att att atten var

företaget såldes till storföretag. resultat kan kombineras medDettaett ett par
företagareandra undersökningar, visar svenska i ovanligt månaärattsom om

och föredrar bibehålla kontrollen företaget framförsin autonomi överatt att se
det och på tillväxten. vad mån detta resultatväxa tjäna djuptI ärpengar av

värderingar eller påliggande reaktion skatter och andra fören ramar
företagandet omöjligtär säga.att

Avknoppning från företag

undersökning Ingemund och Thomas Johnsson finnsI Hägg 1985en av en
delstudie avknoppningar från industriföretag. de fem åren13 För senasteav
kände i dessa företag till etableringar, alltså år och företag.69 Tolvman en per

dvs. med företagets aktiva medverkan.intraprenörstyp kunde19var av
betecknas konkurrerande, kompletterande, båda fallen25 i medsom som
direkt bakgrund företagetsi kompetens och behov. kompletterande blev tillDe
exempel underleverantörer. avknoppningarnaDe konkurrerande sågs med

förstoblida den känslan tycktes medan de kompletterandeögon avta,men
attityder företagsledningen,mötte positiva hos negativa hos facket.

studieI anslutande nyföretagare kunde eller55 116 70 procenten av av
identifieras avknoppare i det de utnyttjade anställningeniattsom en
uppbyggd kundförbindelse vilket behöver betyda konkurrens. Forskarnainte
konstaterar avknopppning betydligt vanligareär än traditionelltatt
nyföretagande, bygger påinte sådan upparbetad relation.som en

6.8 Förslagsverksamheten

japanska företagVissa har mycket målmedvetet på förslagsverksamhet,satsat
med god avkastning nedan. Sverige finns sedanäven I längese en-

formorganisatorisk för denna aktivitet, fastlagd i avtal. I princip är
förslagsverksamheten inriktad på de breda personalkategorier icke ärsom
anställda för utveckla produkter och idéerDe kommeratt nya processer. som
fram denna därför naturligen tillväg är sin mindre,majoritetstora
inkrementella förbättringar, sällan radikala innovationer. förErsättningen ett
förslag knuten till den besparingär eller bedömervinst idén innebära.man

Förslagsstatistik från Sverige

Sedan årtolv tillbaka sammanställer Svenska förInstitutet Förslagsverksamhet
SIFV Lundi statistik förslagsverksamhetenöver i Sverige. års siffror1992
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Verkstadsindustri 31organisationer,ellerföretagfrånpå 330bygger varavsvar
svarandedeanställda hosTotalantaletverksamhet 15.offentligochprocent

380 000.näraorganisationerna är

året innan,8,7förslagsställare 10,4antaletanställda är motRäknat 100per
överrepresenterad, medVerkstadsindustrin ärförslag 15,8.21,1antalet mot

Fyrtiooffentligasdet 6,6.och procent7,3tjänsteproduktionens34,9 avmot
ersättning.ansågs värdaförslaginlämnade

kvalitetsförbättring,fallenomfattar knappt tjugoiFörslagen procent av
material ocharbete,reduktiontill fyrtioocheventuellt tjänster, procent avav

och ellerprodukter, tjänsterinläsas ikan nyaliknande. Innovation, som
inomblandmycket högrepå annatstadigtmarknader ligger procenten

finmekanikelektronikservicetjänsteproduktion, samt ++transport +
data.teleteknik +

Förslagensmiljon kr.drygtlåg på 1enskilda ersättningenhögstaDen
000eller 000-6miljoner 5tillberäknats 145första året harbesparingseffekt
pålågutredningskostnader i snittochAdministrativaförslag.kronor ersattper

åretintäkten förstaunderellerBesparingenförslag.kronorknappt 900 per
årenpå de förstaRäknatförslag.totalkostnaden trenågot ersattöversteg per

tillbaka.kronordrygtsatsad kronagenomförandeefter idéns treger en

Likasåstimuleras.borde kunnadet offentligaförslagsverksamheten iVi attser
därtjänstenäringar,antalförslagsverksamhet saknas iavtal ettgäller att om

minnsOm vivälkommet. attidéflöde bordemotsvarande vara
påliggerVerkstadsindustrinanställda ihundraförslaggenomsnittsantalet per

på ABBligger 282,SundsvallBerol Nobel ihyllasvårt intedet35 är att som
Sockerbolaget iellermedNobel Bohus 231iVästerås med Eka244,Robotics i

hundra,företag ligger överfjortonYtterligare220.Malmö varavpresterarsom
några inom tjänster.

ungefäråret påförstabesparingseffekten detanställda liggerallaRäknat per
medmycketkanskekrsiffra 000motsvarande 35kr. ärI Japan600 nu,merca
0,21anställda avlämnarsvenskanärliggeryen. Bakom dettastarkare att

gånger högre.ellerpå drygt 150siffran 30i Iapanså liggerförslag genomsnitti
fler 10än 70,anställda regelmässigthundra är motförslagsställareAntalet per

säkertstatistikenjapanska ettDen representerarsåg för Sverige.visom
anställda.två miljonermedföretagomfattar 700urval.positivt Den caca

antaletmed detnaturligtvisfinnerpå siffrorna storaattRäknar manovan,man
vinstså följer lägresådana,belönadeantaletoch detförslag i Japan, perstora

ockå fram.deså kommervälkomnasförslag. idéerNär

fannförslagsverksamhet,svensk attstuderatEkvall,Professor Göran som
hani de företagverkstadsarbetaresamtligamellan och 1610 procent av

frånutgångspunktmeddettahögkreativa, attundersökte betraktaatt somvar
detsannoliktdetgörObservationenförslag. attflertal godade presterat ett
demotsägsnågot intepotential,outnyttjad kreativmycketfinns avstor somen

erfarenheterna.japanskaredovisadenedan
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Förslagsverksam heten i japanska företag

väl etableradEn utlöpare japansk strävan konkurrenskraftiga idéermotav en
företagensär förslags- eller idéverksamhet. Lägg märke till detta frånäratt en

1960-talet medvetet införd verksamhet långt ifrån omfattar alla företag. Desom
företag på den dock nåttsig ha enaståendesatsar resultat. Ettsom menar
företag fem miljarder kronor året. Några medarbetare kommer flerasparar om
gånger dagen med idéer väl värda användas. blirDe japanskaattom som
mästare ligger på förslagtio dag eller fler godkända, belönade ochper -
utnyttjade förslag. Belöningarna ofta måttligaär och symboliska tydligenmen
motivationsskapande: för de flesta idéer något hundratal kronor.

När Fuji Electric införde förslagsverksamhet gick på fem år från tilltrettonman
hundra förslag anställd och år. Canon pågick tid från underper ettsamma
förslag till aderton, Seiko på år fråntio till0,16 6,5.per person

Några företagen har skapat årliga idétävlingar och idéutställningarav ettsom
påverkasätt och ytterligare förbättra den internaatt miljön. Ibland handlar det
skapa något med anknytning till företagetsatt verksamhet, vilket sällaninteom

lett finatill idéer, ibland anknytningär till verksamheten helttvärtomen
förbjuden, då vill markera idén kreativitetenstötta i sig.attman

6.9 utvärderingar kring STU

1976 gjordes värdering olika STU-insatser. löftesrikaAV 30 projekt frånen av
197071 i produktion och skapade intäkter redan eftertretton fem år. Avvar
knappt 600 granskade projekt 197475 hade avrått i 86 fallen, iprocentman av
8 tvekade det läggavärt kostnaderprocent och iatt 6man om procentvar ner
tillstyrkte alltså medel. Kostnaden för dessa granskningar halvman var en
miljon kronor. hade fåttMan knappt förfrågningar60 hjälp med förmedlingom

exploatering och påtagit sig direkta förmedlingsuppdrag.23 197475Underav
lyckades förmedla fyra licensavtal.man

Mottagarna uppfinningsstöd 1968-75 hade de totalaav av
utvecklingskostnaderna fått stöd till 19777836 medel tillprocent. var summan
uppfinningar och uppfinnare miljoner kronor,230 vilka miljoner16 gick tillav
enskilda uppfinnare, räknat på det totala antalet anslag fjärdedel. Enen
femtedel de stödda projekten ledde till produktion inom femårsperiod,av en
oftast anslagsmottagarensi regi.egen

Under STU:s första år hade beviljat 67 anslag ochtre projekten15man av
uppvisade produktion fem år STU hade in miljoner1,6 kronor,sattsenare.
andra finansiärer det dubbla, och omsättningen fyra år efter anslag 27var
miljoner kronor, eller gånger16 beviljat stöd; redan år efter anslagett var
omsättningen miljoner.4 anslagsmottagarnaAv hade fjärdedel tidigare utanen
STU-anslag exploaterat åtminstone uppfinning, 5 fler fem.änprocenten
Antalet fritidsuppfinnare 54 sådana med företag omkringprocent,var egna en
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fjärdedel. Ungefär hade företag följd45 startat som en av
uppfinningsutvecklingen. Genomsnittstiden från till marknadsföringidé 43var
månader.

Perioden visade betydande tillväxt inkomna ärenden, alltså1968-77 ien
föransökningar anslag utveckling uppfinningar, från till250 näraom av ca

år. början låg antalet beviljade projekt kring knappt årI 70, tiotusen per senare
år.kring 300 per

Uppfinningsidén uppstod forskningsresultat dygt fallen,i 10 iprocentur av
hade dennära 60 sitt i verksamhetsbehov, i drygt 10procent procentursprung

fridsbehov, områdesvarade problem på och20 14procent mot annat procent
idé hundra efter kundeöverstiger med fleraren summan som man svara-

alternativ. Förenklat knappt forskning, drygt10 12 idé, 70procent procent
olika behov. Uppfinnare vid högskola utnyttjade i hälften fallenprocent av

forskningsresultat. nådde oftareFöretagsägare exploatering andraän
uppfinnarekategorier. Enskilda låg här på forskaregenomsnittet, under.

Anslagsmottagare i Norrland och Kopparberg sökte mindre grad sälja licens,i i
hade också färre problem med sådan försäljning. Ensammamen

fritidsuppfinnare hade lättast.

Under lämnades anslag till år1968-75 projekt. hade hamnat475 61 1976 i
produktion och marknadsföring; de genererade miljoner52 i omsättning, varav

miljoner licensavtal med uppfinnaren.36 genom

Göran Reitberger, Temaplan Företagsutveckling, genomförde tillsammans1982
med Utterback grundlig CPA-studienJames M studie teknikbaserade60en av

Åttaföretag. dessa bedömde det STU-stöd de fått kritiskt och dessaav som av
det fyra fått det tidigt. miljonerInsatsen knappa kronor,2var som var

hos företagen åromsättningen dygt miljoner totalt. två miljoner1983 300 Dessa
femtedel hela miljoner, till de företagen av vilkatio sextiovar en av summan,

kanske hälften fått STU-medel. Uppräknat på STU:s hela volym villkorslånav
under 1970-talet, miljoner kronor, skulle detta kanske700 50 000motsvara nya
jobb, inflöde påtill statskassan mellan två och miljarder årligen.ett tre

företagenDe finansierades60 i uppskjuten lön hos grundaren,starten genom
kundförskott och leverantörskrediter. företag startade efterBara 27 1980ett av
hade någon gång lån,inte statliga bidrag ellerutnyttjat garantier, men
beloppen små. påBrist utvecklingspengar betraktades styrkavar mer som en

eftersomän svaghet, det tvingar till kundnärhet. Vad behövs ärsom en som
stöd vad gäller komersialisering, till utveckling.inte teknisk

Reitberger studerade också vad hände villkorslånmed STU:s och derassom
Flera hundra projekt granskades se figur 6.1.mottagare.
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projektStöddamedhänder 000Vad 16.1.Figur

1000projekt töds s 800 såmisslyckas i STU-faseni motto attåterbetalningsprotokoll upprättasej

eller§2 lyckats, hahar antas
sådana betalningmöjligheter att

Återbetalnings-kan förväntas. ,kprotokoll upprättas sig miss-o visar senare vara
lyckade projekt. betal-ingen
ning görs över huvudtaget

l
ä så småningomprojekt blir helt

reglerade stöd och rlntor-Iterbetals 8 sigGvlsar Inte förvän-senare geresultat. förhandlingEftertat
avskrivs STU-skuldendel av

framgångsriktprojekt för-s som tSTUnedlats uppfinnareav exföretagexploaterande llggs- exploatörensedemera utanner avå Hundeng framgångsåleder till tillvlda
vid konrnersielltprojektet iratt

liv STU-skuldenslutregleratsnär
15 projekt där anslagsmottagaren

exploaterar,själv läggs ner
vikande marknad,tekniskap.gr.a

problem innan STU-skuldenetc,
slutreglerats

förbättringarZ5 företagsavser av- existerande ochprodukter pro-Resultat är ökadecesser. pro-
duktbldrag,bättre Moduktions-
ekonomi, förstärkt marknads-
sin cä leder till ldentlfierbara verk-nya

sarrheter
1

utvecklingsbolagkonsultföretag.lgsi får viaeller legoföretag pro-
produktbenjekten ett avá företag bildas medprojekten bggydelsgnya

bassom
produkterverksamtseterü nyageri tillverknings-existerandeinoml företag

l sysselsätter minstdessa S0av per-1983omsättermin ;L555soner 20 k,årlignå., försäljning3 omenin á-10 frs p.v om r inr n eller p.vdäröver 1983 års

ReitbergerGöranKälla:
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resultatprojektens verkligaför kortsiktigt ochförReitberger attatt sevarnar
tid hantvå projekt står under denfemton eller år;först efter kanske tjugosyns

återblickar årän tio ärfjärdedelar omsättningen. Kortaregranskade för tre av
kausalsamband: hur skalldessutom säkraverkligt omöjligaomöjliga. ärDet

beroendegårSTU-stödet kritiskt Det inte, ärkunna säga avmanvarman om
Ibland har stödet enbartoch bedömningar.uppfattningarde inblandades

kanske snabbhetenutvecklingsförloppsnabbarebidragit till ett varmen-
hanlita på för analysen,Ursprungskalkylerna är ingetavgörande att varnar

också, ofta glädjekalkyler.de är

villkorslån mål, knappast heller braingetNaturligtvis återbetalningär ettav
skäl hävdakunde medmått i Om återbetalningarnasig. attstora, manvore

där sådantutvecklingskapitalför små risker. Avsikten ärSTU atttog ge
kapitalmarknad.med existerandesaknas, konkurrerainte att

återbetalningsavtal och fullt reglerade,blir 80 120stödda projekt 200Av 1000
ändå misslyckade kommersielltdelreglerade. de tredjedelAv 80 är sett, enen

verkligtförbättringsprojekt och tredjedeltredjedel representerar nyaen
och återbetalningTidsförskjutningen mellan anslagverksamheter betydelse.av

självfinansieringpekade påår. framräkning 15-187-12 Enär procents mot
miljonhanden stöd1980-talet. försiktig kalkyl vidslutet En att ett om enav ger

formmiljoner till itvå eller arbetstillfällen och 1,5-2 statentre avger nya
överskott.och avgifter. skulle alltså visst Det ärskatter Statens satsning ettge

självfinansieringsgraden medför sänktingalunda osannolikt höjningatt en av
Återbetalningsströmmar tveksamt styrmedel.föravkastning staten. är ett

företagmindre och medelstorasannolikheten högstSammanvägt är att
storföretag, därnäst utvecklingsbolag,återbetalar stöd och därnästräntor,

ingenjörsfirmor detta avseendeoch uppfinnare på bolag. Sämst iär prognosen
institutionsforskare eller uppfinnare.för enskilda desig ärpersoner vare

Särskilt FoU-bidrag mindretill företag

FoU-avdraget avskaffades, inrättades stället för några årdet generella iNär en
förbidrag forskning ochmindre företag särskilt sökamöjlighet för att om

för detta, då ansökningsbeloppetutveckling. fick ekonomiskSTU menen ram
förhandlas medöverskred fick villkoren hela tiden ellerramen, anpassas

fördelningenhar undersöktför medlen skulle räcka. Reitbergermottagarna att
utvecklingsintensiteten mindre företag.stödet, vilket något isägerav om

kronor år gick tillför stöd miljoner FoU.Kravet minst 0,5att pervar

hälftenföretag med till anställda sökte 1986. Drygt100 20 varupp pengar
fanns Storstockholm,orienterade elektronik och data. i 2530mot procent

stödområden. förGöteborg Malmö sysselsättningenLund, inomi 10procent
ökade år till och förde här företagen knappt inom 900700 ettvar men

alltså, planernabidragsåret planerades ytterligare ökning med1986 300,en om
med på två år. tolv företag stod förhöll, ökning Det70 procenten var som

halva dessa det åtta hade högskolan ochökningen. Av rötter isomvar
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ytterligare fanns på högskoleorter. låg nio inom elektronik, dataHär ochtre
bioteknik. Typföretagetautomation, inom hade60tre ungt, procent startatvar

efter hade1980, tio anställda och miljoner kronor för3-7 stodomsatte samt
utvecklingssatsningar på 15 omsättningen. hälftenKnappt kundeprocent av
karakteriseras avknoppningar från högskolor.som

siffrornaGenom granska för flera år och hur de utvecklats kommeratt
framutredaren till det högt räknat borde ha funnits företag med högst150att

anställda och20 utvecklingssatsning på halvminst miljon, allanästanen en
välkända för STU. Sänker ribban till miljoner0,2 kronor blir det kanskeman

företag300 och inslagen spetsteknik blir relativt mindre, spridningensettav
landetöver och utanför högskoleorterna.större även STU välkänd ochvar en

uppskattad för dessa företag och något bekymmer med ha verket iattresurs
Stockholm det inte.var

STU:s GD-pott

Under tiden 84-19871983 88 STU särskiltvia anslag medel till projektettgav
teknikbaseradei företag kommersialiseringnära och med god tillväxtpotential.

företag fick96 miljoner kronor lån127 i med villkorlig återbetalningsskyldighet
återbetalning miljoner till26,4 drygt miljoner1990 17 det underisamt- -

några år förekommande särskilda FoU-stödet till mindre företag. hade29
upphört data ochnär in de resterande lyckades få67 data från 49.togs av man

de flestaFör utgjorde stödet finansieringen.del De istor stort setten av var
projekt företagsform.i Den genomsnittliga omsättningen 1986 miljoner4var
kronor. Därefter följs kategorierna nystartade i allastort sett resp.
forskningsbaserade företag åt till då de ligger på miljoner, för1988, 7 1989att se
de nystartade ligga kvar på den volymen medan forskningsbaseradegruppen
sticker tilliväg miljoner. Karakteristiskt10 finns detär 1986 inga avvikandeatt

eller små företag fyra år företagdetär dominerarstora men senare sex som
med hälften den samlade omsättningen. Elektronik och instrumentav
utvecklas snabbast och positivt i omsättningstermer, dessa företagmest men

också äldst, läkemedel och bioteknik långsamma under de fyramestvar
aktuella åren. Gruppens samlade omsättning 250 miljoner kronor 1986, 550var
miljoner Belysande1990. vilkaär variationer och vilken turbulensstora som
döljer bakomsig de jämna genomsnittskurvorna se figur 6.2. De
högskolebaserade företagen skiljer frånsig inte de övriga det demär ettmen av

haft den utvecklingen.gynnsammastesom
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utvecklingen för enskilda företagFigur 6.2. STU:s GD-pott,

STUs GD-pott
utvecklingen för enskilda företag
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STU-medel rådplus nätverk och

handläggare,En STU:s Lars-Birger har under drygt årLarsson, tio placeratav
utvecklingsmedel oftai nystartade företag med tekniskt nyskapandeunga,
produkter. Totalt har han fördelat miljonercirka kronor,150 inte enbartmen
efter anslagsansökningar med metoden följa projektennära och tilldelautan att
medel allt eftersom vissa etappmål uppnås ungefär amerikansksom en-
riskinvesterare idealfallet.i Han har också på olika bistått företagaresätt sina
med kontakter, råd och mötesplatser nätverk där han låtit dem lära sig av- -
varandra.
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miljoner lämnats lån och garantier det knappAv de är150 som som en
växande företag med totaltredjedel kan ha lett till levande,sägas ensom

cirka två kronor. Samtidigt belyser försök tilldag miljarderomsättning i ettav
sådan företag har ochanalys återigen hur svår omsättningär. Det störstsomen

påhalva totalsumman fick stöd kronor; det200 000ettensamt representerar
ocksåingår dag svensk koncern. Några företag har rekonstruerats.i i störreen

kronor.Hade värderat resultatet efter hade det varit 350 miljoner1988man
har utsträckning och drivits gymnasieingenjörer.Företagen i stor startats av

innovatörerNäringsbidrag till

stödform inrättades STU sökte stöd, tolv blev1985. 120Denna av personer om
upphörde stödformen dåutvalda, kostnad totalt miljoner kronor.2 1992 somca

fåttårskostnad knappa miljoner. Totalt hari 10 138var uppe en av personer
bidraget. dessa har från ansåg bidragetbesvarat enkät SUF. 37 varit52 attav en
avgörande. bidragsmottagarna hade produkter påTjugo minst tjugoav
marknaden, hadeomsättning totalt miljoner kronor. Ytterligare tio100ca
produkter på På de hade totalt miljoner kronor. de fickväg. 52 11 Innansatsats
bidraget hade de lånat miljoner, under bidragstiden och efteråt23 5,4 nära 21.

Produktråd,6.10 inlandsprogram

Utredningen fått tillgånghar till statistik och bedömningar från antalett
produktråd, etablerats utvecklingsfonder och samverkan.NUTEK i Detsom av
gäller dels sammanställning för produktråd frånsamtliga delsNUTEK,en

råd, månaderna frånvissa enskilda nedan. de juli tillFör 1 1991artonse
utgången siffrorredovisas råden år får cirka1992 säger in 6000attav som per
ärenden två tredjedelar avslås mycket tidigt. råd siffrornaPer iärvarav

cirka respektive frångenomsnitt variationen dock till350 230, 60 ett tusen.
Förekomsten produktråd ökar idéflödet.av

Om kontakterna till utvecklingsfondens fältkonsulter och småföretagen är nära
så minskar antalet avslagna förslag. Kontaktförmedling och nyhetsgranskning

vanligast. projekt kräver det formär De insats i knapptgör isom en av pengar
hälften fallen, rådgivning alltså drygt hälften. Som lyckadeiav som
karakteriseras det7 projekten tidig bedömning; drygtär 30procent av men en

då fortfarande under arbete.ärprocent

Företagarföreningen Värmland startade produktutvecklingsrådi redan 1970.ett
produktrådetnuvarande hade ungefär kontakter,Det 1992 500 med djupare114
råd, kontakter fickinsatser och bedömning. projekt sammanlagt43 236typav

kronor förutsättningsanalyser,000 till cirka projekt.500 finns5 Det ettper
tekniknätverk och samlades fyra1992 deltagare till samarbetar120 möten. Man
främst med gymnasieskolorna.

Vid utvecklingsfanden jönköpingi räknar för 1993 med drygt tusenman
förfrågningar, vilka åttiotal produktrådet.i kommer80ett tas procentav upp
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uppfinnarnasföretag.från 20uppfinnare,från enskilda 20 procentprocent av
företagsidéerna dvs. procentvisbearbeta, 80idéer intressantaär procentatt av

16-16.blir det

fåttuppfinnarservice in 1 900Västmanland driverUtvecklingsfonden i somen
harUnder de årenmedel.beviljatsvilkaärenden sedan 350 senaste1978, treav

de regionalamedsamarbeteProduktrådet byggts ut genom
harkundmottagareoch fyra lokalauppfinnarföreningarna, engagerats, som

försärskilda aktiviteter intresserafinnspå kvällstid.träffa idégivare Det attkan
idéskapande.förkvinnor

dockekonomiskt stödfåttärendenundersökning 151En somav
utfall:med följandetotalundersökning 98 svargav

22utvecklingUnder
producera 31Produkter atssom

utvecklingsprojekt 13Vilande
32Nedlagda projekt

där produkten inteföretag, 8existerande 7 ifinns fall iProjekten i 16 nya,
cirkaför produkterna 1992 6sammanlagda omsättningenlängre finns kvar. var

utanför.ytterligareföretagen, 8sysselsatta imiljoner kronor, 30 personer var
problemtekniska 53utveckling hade klarat sinaProjekt under procentmen

exploatör.problem hittahade direkta att en

marknadsundersökningarmedstudenter bistårhögskolansSkolans och samt
forskningsråd harlänetsViakonsultinsatser ritning.tekniskavissa typ man

uppfinnarservice budgeterasmarknadsdatabaser. Förtekniska ochtillgång till
förknappt miljoner 1994.1,5

SkaraborgÄlvsborg handochIdéservice bedrivs targemensamt ommanav
produkter.kunna blidessa har visat sigår.cirka idéer 7-12300 procent avper

enbartkronoroch Manpå mellan 25 000Utvecklingsstöd 5 000 gerges.
projektetför drivafår självuppfinnarenrekommendationer, ansvaret att

stöd.längre iskulle vilja kunnaupplevs brist,vidare, något mansom som en
på allatill teknikerproduktidéerförmedlaDock kan man

uppfinnarnaproduktlandet.utvecklingsfondskontor hela Föröver gettsomen
dessanätverk, ochdettafann viahitta tillavnämare etttreatt avsvarmanupp

företag köpte idén.tre

nedan. TotaltjämförgestalterSkellefteå olikaIdéforum har aktivt länge ivarit
finnsdärifrån detsamordnasåren rådgivningsgruppernaunder har som -

totaltfått tröskelpengar 526idéer, vilkalänet behandlat 171elva i 339 omav-
kronor.totalsumman 205 000projekt. 1992eller drygtkronor 3 000000 varper

fått tröskelpengar visar 16frånenkätsvarenkät med 57 attEn avsompersoner
hade bildatredan företag; 10hadegång;dessa fått medel än 15 numer en

Därutöverfördelats till de 3 600hade 57,företag. Ca 000200 person.per
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satsades privat nära 1,5 miljoner kronor engagerades lånebidragsmedelsamt
miljoner.2,1 projekt42 visar totalt nedlagda kostnader miljoner,5,1om ca om

dock mindresjutton än 10 kronor och åtta000 10 000-50 000.

Från visar det dessasig projekt sysselsättertretton 19attav svaren personer,
hade företag6 redan innan, alltså nyföretag.7 är 21 idéerna hadevarav av en

omsättning på totalt miljoner17,4 kronor hittills. Karakteristiskt detär ettnog
projekt på elva miljoner och på på och många750 000 i intervallet 200ett tre, ett
000-360 000. Bankerna står för relativt färre antal lån änsett
utvecklingsfonden hälften lånevolymen.änmen mer av

35 har sökt någon form produktskydd, 28procent överväger detta.procentav
tredjedel företagenEn redovisar samarbete med företag. Mer änannatav tre

fjärdedelar dem har fler idéer på gång.svaratav som

GöteborgInnovation relativtär Här cirka idéernystartat. tar emot tusenman om
året, reduceras till begär formulär400 när skall fyllas Viaatt ettsom man en
bedömningsgrupp sållas hundratal fram, hälften leder tillett varav
nyföretagande, fjärdedel kan placeras hos företagexisterande och denen
resterande fjärdedelen slussas vidare till exempelvis NUTEK.

Produktrådet Kronobergi har siffror från första halvåret 1993rapporterat samt
tidigare för perioden juli1 1991 till sista december Om1992. lägger ihopman
siffrorna för dessa totalt två år och halverar får årssiffrorna;vi dock bör noteras

kontaktintensiteten högreär under Totalaatt 1993. antalet förfrågningar blir i
årssnitt projekt180, krävt insats 90, kontaktförmedling 35, ettsom en varav
fåtal avtal, marknadsundersökningar,8 nyhetsgranskning finansierings-24,
diskussioner 5 eller specialarbete desamt Av projektprototyp annat som
bearbetats andra halvåret och hela1991 hade1992 i januari redan1993 tio
kommit på marknaden. Flera dessa naturligenut i och hade ännustartenav var
inte så omsättning, ända hela miljoner kronor,8stor 1,5 utanför länet.men vara

beviljadeDe projektrnedlen ligger på cirka 270 kronor år,000 i genomsnittper
kronor3 000 projekt.per

Teknikcentrum vid Universitetet i Linköping har tvåi omgångar undersökt
produktrådet Gävleborg,i fått mycket goda vitsord. förstaDen granskningensom
ägde våren den1989, andra våren 1990. Produktrådet finansieradesrum
198889 flertal källor och lyckades få till ståndett samarbete överur man
kommungränserna med utnyttjande bland antal kommunalaettannatav
uppfinnarverkstäder, Gästriklandi för hela landskapet fyra kommuner.en
Under 1988 diskuterades över hundra förslag, fick70-tal anslag påettvarav
mellan och3 000 25 000 kronor. Vanligast stöd till patentansökningar, 28var
projekt, därnäst marknadsföring och fältprov15 11. deAv 59 projekt som
stöddes 1987 genererade tjugotal året efter omsättningett cirka 36en om
miljoner, vilket utredaren kommenterar anmärkningsvärt högt.som

Undersökningen innefattade1990 enkät till samtliga 254 fåtten personer som
stöd. 60 svarade. företagare,30procent 50 enskildaprocent procentvar
uppfinnare. Hälften hade aldrig tidigare lanserat någon idé. Genomsnittligt
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inräknad, knappa två.den aktuella idénlanserade idéerantal per person var,
harpå Något under tiopå uppfinnarnalåg 1,6.2,5,Företagarna procent

frekvent ekonomisktefterfrågas allra ärfem idéer. Vadlanserat över mestsom
därbiståndsform. Tvåa få diskussionspartvanligaste ärstöd, är att menensom

Över profilema mycketverkstäderna. huvudskiljer mellan de olika ärdet taget
blirhögst. betyg detprototypframtagning Högstolika, på ställe hamnar nästett

för kontakt med finansiärer.lägst Detför funktionen diskussionspart, som
marknadsföring.allmäntsaknas, ärutöver större resurser,

nedlagda, tredjedelgått bra,fjärdedel projekten har 37 ärEn procent enav
påpå tidsbrist, tillNedläggning beror till 29 23ovissa.ännu procent procent

på felbedömning och högrevarderakapitalbrist, till 20 procent
projekt betygsättsförutsett. tiondel samtligautvecklingskostnader Enän av

dehar utsträckning än övrigamycket framgångsrika. Dessa i störresom
projektet, nyhetsgranskning,efterfrågat fått hjälp med läggaoch att upp

till mässdeltagande.marknadsintroduktion, stödproduktionsutveckling,
uppfinnare ochfyra fall från professionella iFramgångsprojekten kommer i

företagare eller anställda medtillfälliga sådana fjorton frånfrån isjutton samt
kompetens på idéområdet.

År sammanställning insatser igjorde Göran Reitberger1991 aven
och produktutvecklare. Intrycketinlandsprogrammet påmed sikte innovatörer är

projektanslag osannolikt snabbasmå räknatmycket insatser inärmast att gav
i tid och Enresultat, fast säkert lades engagemang.resurser nermera

projektfrågan hur det gått med alla deuppföljning skulle på somsvara om
riktiga elddop ibeskrivs lovande då knappast mött sittännumen somsom

fullskalig marknadsföring.

idékampanjVästerbotten mycket starktFrån sålunda ettnoteras gensvar av en
på år, något komidéer elleroch översvämning 5001979-83 attett somaven

resurskrävandepå heltid.kräva fem eller mindre Denhandläggare mer
projektet lades nedså framgången -ledde tillhanteringen vill attom man-

eller för analys; tiototalt idéer valde 4001983. Av 000 tio4 procentprocentman
typfalletexploaterad idé skapade inått exploatering. sådanvisade sig ha En ett

frånsysselsattearbetstillfälle, den framgångsrika 16 En rapportmest personer.
behovet tillräckligtpå mindre länet talarverksamheten i ett stortort aven om

det behövs eldsjäl.för hålla ochidéflöde entusiasmen attatt enuppe
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från idéer,Länkar uppfinnare till företagare6.1 1

Idé- och innovationsbörsar

naturlig tanke till koppla idéer och derasEn är skapare medatt attse samman
tänkbara dvs.exploatörer, med mindre eller företag.entreprenörer, större En
lika naturlig tanke måhända det med idébanker kanär göraatt presenterassom
på skriftlig form. finnsutställningar, i eller datoriserad mycketDet riktigt
licensförmedlande DvorkovitzDr Associates och British6:typorgan av
Technology Group, BTG, den med i brittisksenare ursprung en

påregeringssatsning licensiering från offentligt finansierad forskning.patentav

problem betalt för förmedlingstjänsterna.Ett är BTG kan in medatt att ta
kapital företag och själv licensobjekten,i Dvorkovitz betalt föräger tar
informationen och kopplar säljare och köpare. färskt fransktEttsamman

forumANVAR, innebär har därstött potentiellasystem, att ettav man
licensgivare och licenstagare träffas kring specifikt teknik- ellerett
marknadsområde. förrejält betalt tillgång till marknadsplatsen.Man tar

läsaAtt sig igenom omfångsrik samling med utbud respektiveen annonser
sökprofiler med efterfrågan vi har produktionskapacitet för... och söker
produkter som... arbetsamt och låg träffprocent. Därförär utvecklade påger

dataföretaget1970-talet Control Data datoriserat TechnoTech förett system mer
prickskytte. dåvarandeDet Industridepartementet hjälpte till med svenskav en

lansering för få fungerande verktyg för företag.mindreävenatt ett

TechnoTech har vidareutvecklats bland med serviceformer därannat man
deltar med ägarandel den teknik förmedlas, vilketi är sättett atten som
komma avgiftsproblemen.pris- och TechnoTech utveckladesöver Att redan
under stordatorepoken gjorde de mindre företagens kontakt medatt systemet
måste ske ombud,via i Sverige utvecklingsfonderna. Karakteristiskt är att
antalet kunder under 1980-talet totalt blev flerinte trettio; endastän större
företag hade mottagningsapparat.en

En till finansiering tidskriftväg upplåter redaktionelltär närannan en
eller organisation verksamheten meningsfull i störreutrymme etten ser som

sammanhang. mitten 1980-talet sålundaI drev SparbankenFörstaav en
tidskrift, Idéjournalen 1983-85, femutkom med 000a 70som nummer
exemplar vardera. Det större sammanhanget här särskilt uppfinnarlånettvar
varmed banken, ville etablera på företagsmarknaden,sig skapade sigsom en
profil innovativt företagande.gentemot

Idéjournalens första innehöll olika och150 notiser genererade 1 100nummer
dvs. drygt 7 i snitt. Till det första ackvirerades aktivt notisernumretsvar,

rundringning till uppfinnare. Genom tidskriftens spridning kom detgenom
sedan in notiser, och totalt publicerades i de fem500spontana ca numren
inklusive sökprofiler. Antalet blev dvs. återigen3 600 till7 i snitt, 80svar ca
den populära och vilketintressanta idén uppfinnarenmest gav
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allaInteoch 50mellan 25genereradenotiserhanteringsproblem. Tjugo svar.
intresseanmälningar.fickde 500väl 360 avmen

tillkontakt, 50ordentligåtminstonedvs.resultatkonkretledde till ca70 ett
detfannsuppfinnarnaförtrygghetskapa störreproduktion. För enfaktisk att

publicerakundefallIsekretessförbindelse i varje ettblankett mannummer.om
renderatoptionsavtaltilllettnotisnyheten ettgladaden somatt en

investerades imiljonEnkronor.på 000betalning 100förstauppfinnaren en
såprioriteringarändrade sina attslutkundendockvarefterutvecklingsfasen,

hadeutvecklingskreditivochaffärs- treBankensavbrytas.fickutvecklingen
kronor. Femtonoch 00060sedan 00030först 000,lån 15 personernivåer, om

ochandraockså detdessalånet, tio stegetdet minstaåtnjutandekorn i avavav
falloch ikronor,000lån 300 ettfick dessutom etttredje. Endet omtre person

miljoner. Dettasammanlagtpå 2lånkompletterandeuppfinnare senarefick en
år.miljoner3och omsätterdaglever iprojekt än perca

vadtecknaerbjudit företagharUppfinnarförening attTäby-Danderyd man
gällerFörsäkringenkronor. att000för 000-255idéförsäkringkallat en

nöjtföretaget inte äråterlovasochidéer,företaget omgaranteras pengarna
påde byggerochföreningeninomdessamed idéerna. För gruppenansvarar

25-talAvföretagetsökprofil ettoch angett.behovs-den intresse-, som
Uppfinnaren ärvidareutveckling.tilllettungefär femtonharförsäkringar

begärthar ännuföretagresultatet.ekonomiska Ingetdetandel igaranterad
åter.pengarna

uppfinnareRåd till

Svenskastöd tillNäringsdepartementetsutreddessedantvå årFör
4.9.se kap. ManuppfinnarrådgivarenätverkUppfinnareföreningens av

uppfinnare.medsamspelrådgivarnasresultatetuppgiftersamlade in avom
år,uppfinnarehundra varjemed drygtkontakterhartypiske rådgivarenDen

tjugofem vialiknande ochochföreningarfemtio viadirekt,femtiovarav
direkttrettio itillfällen,hundraråd vid änHan honproduktråd. merger

fårmyndigheteriblandochbrev.telefon eller Företagpersonkontakt, nittio per
år.cirka trettioantalockså råd, till ett perav

viaåret tiofyrtiorådgivaren möter ärproduktidéerAntalet varavomsomnya
år ochmarknadennårprodukterantaldirekt. Detproduktråd, perresten som

två. äreller Dettadeltagitaktivt ärverkligtrådgivarenmed villkoret enatt en
impulsråd ellerfem minuterseftersom ävenomöjlig siffra ett perenatt ange

efterhand äruppfinnaren iellerrådgivarenavgörandetelefon kan attutanvara
devardagsnära. FörallmänhetiProdukterna ärdet.medvetna om

stjärnskottuddadeexklusivegenomsnittliga insatserna, sommen
kanske 100insatsskulle rådgivarnasuppträder, motsvaraoregelbundet

kanstjärninnovationenstakaårsverken. Enåret och 150sägmiljoner kronor om
konstaterandenågot decennium,underverksamheten ettförräcka motiveraatt

innovationsverksamhet.stokastiska alliåterspeglar detbarasom
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Lokala uppfinnarföreningar

börjanI 1980-talet startades rad lokla uppfinnarföreningar,av taladeen man
folkrörelse. En del inte alla dessa har överlevt beroendeom en ny påmen av -individuella insatser. 40 medlemmarna enligtär,procent studie utfördav en

vid Högskolan i Växjö, med för träffa och lära andraatt uppfinnare, 19av
för få råd, 10 förprocent få företagskontakt,att procent att 13 förprocent att

stödja uppfinnare. upplever myndighetskontakter värreman änsom
företagskontakter, kontakter med finansiärer är värst. 52men procent
finansierar sin utveckling sparande, 7 med STU-medel,eget procent 10ur

företag,via 7 utvecklingsfond,procent procent 24 någon kombinationprocent
medel och, oftast, bank.av egna

Teknikförädlare

STU stödde i tiotal år så kalladeett teknikförädlare elleren grupp
teknikförmedlare. Idén eftersom uppfinnare ofta kan haatt svårt finnavar att
förläggare för sina idéer, eller redan konkretisera och göra dessaatt säljbara, så
skulle med professionella sådana färdigheter biståpersoner uppfinnaren. Ett
tiotal teknikförmedlingsföretag hade stående uppdrag å 50 000--300 000
kronor år, med rapporteringsskyldighet i efterhand; totalt satsadesper under
de årentio cirka miljoner.20 Rapporteringen och metoden för att ge
ekonomiskt bidrag kunde ha fått bättre former, något återföll på STU,som
konstaterar den utredning satsningen STU beställt konsultföretagetav som av
Indevo.

Här dockär vi inte så intresserade hur mekanismerna hade kunnatav
förbättras de konkreta erfarenheter satsningen Idéernasom såldesav som gav.

licenser eller också startades teknikföretag försom lanseringett egen av
produkten, där uppfinnaren för sin uppfinning fick 50 eller 60 ägande.procents
Av 2 000 uppfångade förslag har 300 bearbetats djupt och systematiskt, nått40
marknaden och tio positivt ekonomiskt resultat.gett STU-stödet tycks främst
ha gått till marginella projekt, vilket kan bero på företagen velat undvikaatt
återbetalningsskyldighet till STU eller tolkas statliga anslag kanaliserasattsom
till marginella idéer, de riktigt lönsamma företagen ändå. Skattemässigttar upp
har fått tillbaka vadstaten Teknikförmedlingsföretagensatsats.som tar storen
kommersiell risk.

Indevo rekommenderade stödet till teknikförmedlarnaatt skulle finnas kvar.
Det dock bort specifikttogs och med möjlighetensom ersattesprogram att
stödja teknikförmedlare i konkreta projekt.

ldétävlingar

Ett aktivt sätt än publiceraattmer med sökprofil ären annons atten
precisera behov och utlysa någon formnoggrannare ett idéjakt ellerav

uppfinnartävling detta. Så har Nordinventrunt gjort gånger i börjanett par av
1980-talet. Till börja med det storföretagatt stod bakom och fickvar ettsom
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nyföretagandepåsatsade NordinventDärefter runtidéer.exploaterbaraantal
för deidéerför änframgång vissatillha lettvilketnågra idéerna, mersynesav

startade företagen.

fyradeomfattadeochSwedeinnovation 81på storaföljdeNordinnovation 83
ochdagstidningari 57massiv:Informationennordiska länderna. annonservar

broschyrochinbjudningsbrev till 60 000direkta mottagaretidskrifter,26 omen
sjuttiotalEttikupongsvarerbjöds viaexemplar200 000 annonserna.som

sökområden. Den störstaolikadefinierat 126hadeföretagdeltagande
mellanspråkpå fyramarknadsföringdenna tredock utanintekostnaden var

patentsökningarvärdering,för granskning, etc.kronoroch fyra miljoner
Wallmark.Torkelprofessor Ihar analyseratstävlingenResultaten avav

och de flestatävlingsperioden islutetibidragen korn infemtedelarFyra avav
Efterbedömning.för göradetaljerinfordrafall måste att enmerman

förstodföretagbedömde detpatentsituationengranskning somav
sedanskulleneutral juryförslaget Enhur intressantbehovsbeskrivningen var.

få fram vinnareförförslagen oavsetthundra bästabland devälja att
behovsområde.

för Swedeinnovation 1981siffomadeltagarelämnades 114förslag in 26 025 av
nordiskadendeltagande svenskar iantaletdeltagare;1 2702 710var av

från TioSverige.förslag, 63vinnandeutsåg881. 112Mantävlingen varavvar
återtvå dem blevochdeltogfrån igen1981vinnarnade avsextonav

två årtolv, medandeltagare 1981kvinnligaAntaletpristagare. senare varvar
deltagandetåterspeglarRegionalttotalt.och sextiofrån Sverigedet 22

vinnargruppenpensionärerdeltagareMångabefolkningsfördelningen. menvar
finns andra,ochmellan 40. Detåldrarna, 30tyngdpunkt dehar isin enyngre

vid år.60tyngdpunkttydlig ävenmindre

frånteknikföretagare börjansvenskaframgångsrikasextiotalstudienI avettav
grund,gymnasieskolahälftenovan hadeCPA-studien,1980-talet som ense
ställettävlingen iblir fördelningen ideltagareallahögskola. Förtredjedel en

tredjedel och 56för knapptvinnarnafyrtiorespektivetredjedel procent, enmen
och kaneller flerahadedeltagarnafjärdedelhögskola. En patentettprocent av
antaletuppfinnare. Bland vinnarnaprofessionellasägas varvara

tolv.tiooch bland prisvinnarnamycket högre, 42patentinnehavare procent, av
deltagareEnmotsvarande siffra bara 16Swedeinnovation 81 procent.I var

elfteförsta ochde hade Enförslag bland 112,helahade sju tre. person vannen
svenska deltagarnadeföregående tävling. Avhade dessutom vunnitochpris

fyramed minstUppfinnarnaeller fler.åtta trettio patentochhade 80 patenten
medianvärdet 25uppfining, ochförstade sinfrågan gjortfick när svaren ger

uppfinning plattare;framgångrika ärför de sinålder. när görårs Kurvan mest
år.mellan och 40tycks ske 35det

Riksförening,exempel Målaremästarnastillorganisationer,företag ochNågra
UppfinnareföreningenSvenskamed arrangerattillsammanshar

litet detfram iblandkommer ärAntalet idéeridéefterlysningar. mensom
kontakter ochnämligenidéer,stimulanseffekt direktafinns än nyaen annan
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förtröstanstörre interna idéer påär rätt väg. år föreatt Tio SUF:som
hundraårsjubileum utlystes 1976 idétävling International Inventorsen
Awards kring utpekade u-landsbehov, med målsnöre till hundraårsjubileet.

En speciell vinkling hade idétävling arrangerad SAPA, gören av som
aluminiumprofiler. Man efterlyste konstruktioner kunde tänkassom
exploateras och byggde på företagets aluminiumprofilersom men-exploateringen skulle inte ske deti företagets regi, hos andra, dessutanegna
kunder. Till tävlingen kom bidrag,800 vilka 150 valdes för vidareutav
bearbetning. Idéerna presenterades i principiella inte detaljerattermer men mer

denän ville utnyttja idé måsteatt kontakta och komma överens medsom en
uppfinnaren. Resultatet distribuerades i presentationshäfte till 15 SAPA-ett 000
kunder. Tjugo produkterna ha nått på marknaden.utav uppges

Arbetsmiljöfonden och Arbetslivsfonden försatsade några år sedan gemensamt
på efterlysning arbetsmiljöuppfinningar för vidare bearbetning ochen av
exploatering. Det kom in förslag,tjugosju vilka tio bedömdes klaraav
kriterierna för fortsatt bearbetning har de klart definierat problem fokusett i

dettaär problem aktuellt och relevant skapar idén verkligen en
lösningsmöjlighet för dettajust problem. Två idéerna har kommit långt påav

tillvägen exploatering, ingen de åttaövriga kan sägas omöjligmen av vara
flera dem bedöms ha framtid,utan fast det kommer tid.av att taen

Både falleti aluminiumprofiler och falleti arbetsmiljö detär värt att notera att
det krävdes mycket aktiv insats för bearbeta och driva idéerna,atten en
förmedling och drivkraft. Detsamma gäller Nordinvents olika ansatser.

6.12 Forsknings- eller teknikbaserade företag

STU:s och sedermera NUTEK:s intresse har under 1980-talet allt förskjutitsmer
forsknings- och teknikparker. Allamot landets fullstora högskolor med teknisk

anknytning har sådana. Efter franskt och internationellt språkmönster har man
lanserat den samlande beteckningen teknopol.

Ideon

År 1983 startades Ideon och sedan dess har ungefär företag160 etablerat sig
där. Det tillflödejämnt de första fyra årenett och markant ökningvar 1988en
och 1989, då STU ökade sitt Efter år är cirka 60treengagemang. procent av
företagen kvar, efter år cirka 45 efter nio cirka 30. 42 deprocent,sex procent av
inflyttade företagen helt medan fjärdedel fyraär år eller äldre.ännuvar nya en
Populationen i utsträckningmotsvarar universitetets kompetensområden.stor

68 de verksamhetsansvariga harprocent själva företaget. Företagenav startat
har hög överlevnadsfrekvens. Förädlingsvärdet företageni ligger på cirka 50

eller mycket högreprocent än i industri eller tjänster i snitt. Under det
utvecklingsskede då företagen har mellan miljoner2-10 kronor i omsättning
ligger deras löneintensitet högt mycket högre industrigenomsnittet,än det vill
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ErsättningenkommerIntäkternautveckling.itycksde investerasäga senare.
svensk industri.fördubbladeteller något övercirka 15kapitaltill är procent

derollnationella,hälftentill änbörjankunderna iärviktigaste en somDe mer
Geografisktunderleverantörerna.medliknandeinternationella över,snart tar

räknatallttillsedan 70ochbörjan växerredan från procent,utlandetdominerar
hosytterligare 1,2skaparvid Ideonjobbvärde. Varjefakturerati

Skåne.hälften idrygtunderleverantörer varav

CTHHögskolaTekniskaChalmers

från Chalmersspinoff-företagdirekta183harperioden 1960-92Under startats
anslutningdirektteknologer iellerforskare, lärareHögskola, dvs.Tekniska av

sysselsätter drygtochGöteborgsregionenkvarfinns iföretagentill CTH. 170 av
landethela 3 000.spinoff-företag idirektasysselsätterTotalt300 ca1 personer.

anställninghaftföretagarespinoff, frånindirektaräknar inOm ensomman
och cirka 13 500företagtillkommer 319företaget,och detCTHmellan egna

direkta och 40år blir det 15Göteborg. Varjeungefär 800 i1 nyapersoner varav
genomsnitt 140det ihandlade1980-taletUnderspinoff-företag.indirekta om

vanligt.på ärExportandelar 70spinoff.direkt procentår förjobb pernya

år.varjekronor NUTEKmiljonermed O,5-O,8Groddverksamheten stöttas av
Konkursfrekvensenmiljoner.cirka 30beräknasjobbbenDe statensparanya

föreller lägre änpåperioden 2-2032-årigaden procentföre helaligger
allmänhet.nyföretagande i

undersökning hösten 1991SCBs

bildade under 1980-procent82landet ärföretagen iflesta forskningsnäraDe
miljarder kronor.cirka 3torde omsättateknopoler.tredjedel Deitalet, cirka en

enligtforskning 1990,hadeanställdafärremed 50företag ändessa en196 av
omsättningen, 31 procentAndelen är 22SCB. FoUsärskild studie procent avav

derasinnebäroch detföretagen, attforskande att trotsdeenbarti
förstår delandets,bråkdellitensysselsättning ärsammanlagda enaven

Medföretagen.de störstautanför tjugoindustriellall FoUfjärdedel enav
flerbranschhar dennamiljarderpå cirka 1,5omsättningsammanlagd

läkemedel.någonforskarutbildade än utomannan

ochfrån USA,huvudsakligenpå licenser,miljonertjänade 32Företagen
tredjedeltill drygtfinansieradesUtvecklingsverksamhetenbetalade enut

varav knappt 8tredjedel internt procentmed knappföretag,från svenska en
källor,offentligafråntilloch 9från utlandetlån, till procent11 varavprocent
ansåg dennateknopolfanns idemDrygt 40STU 2 procentprocent. ensomav

viktig.lokalisering

IMIT-studien

slutförts IMIThögskolor harfrån flerapopulationmedstudie störreEn aven
efter 97,5startade 1970,500företag,omfattarStudien 569våren 1993. varav

Göteborg1984.idetlärare. ärforskare och Här nystarternatoppprocent enav

139



står för tredjedel,nästan Stockholm för bara dryg tiondel, vilket forskarnaen en
beror på företagen huvudstadentror i svåraatt är hitta.att

Den studerade företag omsätter nära miljarder kronor harochtregruppen
storföretag kunder till 34 mindre företag till 26procent, De säljersom procent.
för 350 miljoner tillFoU svensk industri eller andel svensk industrisstoren av
inköp enligt SCB. totalaDen omsättningen cirkaär 2,7 miljarder. Omsättningen

tydligt lägstär företag i Umeå, lika tydligt högst i Linköping, vilket gällerper
hela perioden 1984-91. Antalet anställda företag är i genomsnittper sex.

Hälften företagen med enda grundare frånstartas ursprungsmiljön,av en
högskolan. 35 karakteriseras högstaprocent är grundexamen,att 26av examen

högsta forskarexamenäratt docentkompetens,av och förutan 39examen men
finns alltså docentkompetensprocent eller professor. I 86 procentmer av

företagen är grundarna helägare i och det deär till 63starten också vidprocent
undersökningstillfället. 23 har i teknikpark ochprocent startat 26 finnsprocent
där Mer än 80 har konsulttjänster på sittprocent produktprogram,nu. och
dessa i snitt för 45 omsättningen. 20procentsvarar utgörsprocentav av

22 hårdvara. Förändringarnaprocentprogramvara, över tiden små.är 44av
företagen har någon formprocent immaterialrättsligt skydd, främst deav av

yngsta.

Storföretagen deär viktigaste kunderna, 34 därnäst kommer mindreprocent,
företag, offentlig26, förvaltning 21 och forskningsorganprocent 16. Hela 29

produkterna användsprocent kunden för FoU. Användningav i produkterav
ligger på 20 Företag startade 1980-82 harprocent. i större utsträckning
förblivit små företagän från 1983-87, då företagandet tydligen ändrade
karaktär. En tredjedel företagen sin tillväxt feminom år efterstartarav start,
ungefär tredjedel mellan fem och år.tio Typiskt är företagen tioatt tre av
förblir bisyssloföretag, dvs. de växer inte, efter årtio på högsttre stannar 2
miljoner kronor i omsättning, företag når 2-5 miljoner ochett växer till 5tre
miljoner eller två inom fem år, det tredje först närmare års ålder.tiomer,

Teknopolföretag och deras styrelser

harJag själv gjort undersökning som ännu inte publicerats där enkät tillen en
företag196 bearbetningsbara87 Det företagalla stodgav isvar. var som

katalogerna för teknopolerna i Stockholm, Uppsala, Lund och Linköping och
sikte på styrelsearbetet.tog företagI 22 73 besvarat frågan har det skettav som

ägarförändringar.stora En tredjedel har arbetat med Elva hade detmentorer.
vid har det inte längre,starten åtta har å andra sidan skaffat det först eftermen

tid. Styrelseledamöterna mycketär storföretag.än ien fallI 31 72 äryngre av
kontakterna med styrelsen minst gånger i veckan, i 80tre minstprocent en
kontakt vecka. Fyra företag har flersenaste än tjugo styrelsemöten året. Iom
femtio företag tvåär minst femtedelar styrelsen delägare, femtoni helaav
styrelsen. VD har känt styrelseledamöterna i genomsnitt nio år och
medianvärdet detsamma.är fall159 har med någon varit medman attsom om

företag förr.starta
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då fickfinansiering ochfall hade söktknappt sjuttioI extern manman
efter och förstafall finansiären aktivfall.samtidigt råd i I 2923 startetc. var

fall,helt hos finansiären iSäkerhetstänkandet dominerar 28året, passiv.i 36
tydligtUppsala och Stockholmiaffärsidé och substans i Finansiärerna32. var

falloch Lund. de därde Linköping Iintresserade och aktiva iän manmer
falllikartade bedömningar iflera finansiärer gjorde dessa 21vände tillsig men

fyradet majoritet ellerhär STUolika i nämner är11. Av sju som menarensom
affärsmässiga. fall haravvikande och icke I 21bedömningar heltSTU:satt var

exempel amorteringstakten,omförhandla finansieringen, tilllyckatsman
på grund Vanligastgick två, det STU.medan det iinte somavena

ofta kombination medsparkapital och borgenslån, ifinansieringskälla är eget
förkundorder för företagsinteckningstår för fall, 17,kundorder. Sparmedel 34

och borgenslån för22 20.

studierTypvärden fleraur

från flerasammanfattning slutsatsernaharGöran Reitberger gjort aven
utveckling, nischbaserad ochFramgångsfaktorer kundstyrdundersökningar. är

förstärkningintäkter,referensinriktad lansering, expansion styrssom aven
Projekthaverier karakteriserasvid ägarskifte.med både kapital och kompetens

kunder, marknadenlånebasering långt från marknad ochteknikstyrning,av
ofullgången, räckteprodukten visade pengarnabegrep tekniken eller siginte

ända fram.inte

miljarderårårskull företag sysselsätter efter knappt 2 500, omsätter 1,5tioEn
ligger påmiljoner. Skattegenereringen 400och har exportvärde 500ett om

alltför glest. väljermiljoner. stödjande kompetensnätet Man växaärDet att
rädd förbehålla kontroll företaget,långsammare potentialen för äröverän att

femton årskapital. Mellan ochmaktförskjutningar tillskott tioexterntgenom av
svenska storföretag, likasäljs fyra tillålder händer något. företagAv tjugo nu

påde baserademånga till svensk ärutomlands och ägare. Fem tjugoannan av
företagavknoppade från etableradenyskapandegenuint innovationer. Företag

två flera kompanjoner. Tvåtvå tredjedelar och då med ellerdominerar med
medprodukten samarbetetredjedelar företagen fram den första i näratogav

kund.en

Utbildning för innovation6.13

Grimslöv

enambitiöst slag hel terminSom fortsättning på uppfinnarskolor aven av
Trygghetsrådet SAF-PTK omkringkursveckor, utvecklade på uppdrag av

räknat kursveckorGrimslöv drivits ihar vid Folkhögskolan i1980, en
samband med Brandingerutredningenomfattande utbildning uppfinnare. Iav

kunde rad olikadenna. konstateradegranskades Utredningen att se enman
Grimslövsmålgrupper för specifik inriktning på innovation.utbildning med

fast utbildningen där helterfarenheter kan tillämpas för flera dessa, ärav
tämligen dyr ochutbildningeninriktad på uppfinnare. konstaterar ärMan att
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deltagarna betalar något för förinte den. Företrädare skolanatt attmenar
eleverna obetald arbetstid vilket betydandeär insats.satsar en

Högskolan i Halmstad

Storbritannien diskuterade efterI andra världskriget annorlundaman en
teknikerutbildning påskulle inriktad projekt och problemlösningsom vara

discipliner och kunskaper och färdigheter skulleän ämnen i dessasnarare -
utvecklas anknytning till projekten. högskola grundad på dettai En tänkande
tillkom början 60-talet. erfarenheter,i Den blev, positiva isoleradtrotsav en
företeelse.

HögskolanDen i Halmstad satsade på linje för utvecklingsingenjörersinnya
på engelska innovationöversätter utveckling med med liknandeman en
filosofi. arbetar med helhetsprojekt och examensprojekten,Man mycket större
och centrala vanligaän examensarbeten. Genom studenterna måsteattmer
söka för fårdessa de både erfarenhet sälja och kund medattsponsorer av en
krav. Det handlar lära learning by doing. Studenternagöra,att attom genom
hamnar i kommersiell verksamhet tidigt, får stå på ben och byggaegna
nätverk. mångaFör aktiviteter de fråninitiativet lärarna.övertar

Resultaten i entreprenörskapmätta imponerande. Av de hittills gåttär 440 som
utbildningen har företag företag98 och dessa sysselsätter71 minstut startat av

sina eller 17 undersökning för några år sedan, dåI 226startare procent. en var
utexaminerade, hade flera22 dem eller patentansökningar och 20procent av en

hade vunnit något offentligt av Högskolan oberoende förprisprocent
innovation. Patentverksamheten mellan årenvarierar tycks ha ökatmen
kraftigt från dock många1989, även 1985 30-50att togs patent, procentav av
alla studenter. examensårFör handlar det patentansökningar på1992 25 43om

43 examinerade,svarande dvs.44 nära 60 23 42procent.personer av av
svarande har projekt drivs vidare, företag, företag.10 i 13 i andraegetsom

dessa företagsstarterUtöver tio finns det ytterligare fyra, orelaterade till
examensprojekten.

konstateraIntressant projekten, företagenär och på detatt att patenten stora
hela baserade på fiffig teknikär spetsteknik -low ochinte tech highintemen
tech.

Svenskt6.14 riskkapital

Sverige liksomI andra länderi i Europa diskuterades omkring 1980
möjligheterna få lika livaktig riskkapitalmarknad USA.iatt en som
Småföretagsbörsen OTC resultat, speciell slags investmentbolag medettvar en
regionalpolitisk inriktning, Tillväxtinvest, Lockade de finaett annat. av
resultaten i USA snabbt fram antal företagväxte kallade sigett venturesom
capitalists och det till början. Vågen riskinvesteringar fick snabbtettvar en av
slut, enligt Brandingergruppen finansiellabland för investeringarannat att
uppvisade så hög lönsamhet förlusteroch dotterbolag avdragsgillaiatt var
endast koncernförhållande.i Till detta kan läggas det krävs speciell formatt en
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period ochlångmarknadpå översållas frambara kankompetens enensomav
tillräcklig.uthållighetenså inteuttalanden däromatt trots var

utvecklingsföretag iinvesteringarna isamladeuppgick deEnligt Helge Herzog
statligt stöd,hälftenmiljarder kronor,till drygt 4utgången 1988vidSverige av
företag gicknystartadeihaFråninvesteringar.hälften privata satsatatt

tillriskerna ochbalanseraförpå kassakortillriskinvesterarna över attatt satsa
denföljande tabell överskatteskäl. Herzogmajoritetsinvesteringar gerav

fördelningenprocentuella

Statliga investerareUtvecklingsbolagcapitalVenture

301146Hight tech
3842Industriprodukter 30

8145Konsumentvaror
91110Tjänster

Övrigt 15229

från under 10majoritetsinvesteringarandelenoch ökadeMellan 19871982
sjönk fråntidiga stadier närainvesterade iAndelentill 43 procent.procent som

capital-svenskajämförelse deneuropeisk ärtill I venture40 procent
delstatligaåttadeföre tillkomstenmycketmarknaden avmager,

riskkapitalbolagen.

Sverigeriskkapital iInformellt

riskkapitalet.informella Desvenskaundersökt detharLandströmHans som
företag,minstalla harerfarna företagare;står nästan ettför detta startatär

inkomstligger i över 0,5fler.fem eller 58hälften så mångadem procentsomav
förmögenhetharmiljon. 61miljoner kronor och över27 procentprocent enen

fem miljoner.överstigande

kontakt medhar kommit idennaoch medelinvesterarensöker aktivtDe typav
fem och gjortåren, har övervägtunder deinvesteringsförlag tretio senaste tre

riskinvesterareinformellakronor. De 45totalt miljoner1,4investeringar om
förfogande förtillmiljonerkapital på drygt 65enkäten harbesvarat ettsom

samarbetat medharhar 80lika mycket investerats.investeringar, procent en
investeringarna.kolleger ieller flera sinaav

nämns 60investeringarintressantaviktigt motiv nöjet göraärEtt att av
inflytande55, hadärnäst överprocent, potentiell värdestegring en

på bedömamöda44. läggerDeinvestering är attstortrea nyaner
förenskilda faktorViktigasteförslag.investeringsförslag, 30 timmarän permer

avkastningväntarföretagsledaren. investerareförtroendet för Ingenbeslut är
årsperspektiv,vill den i 3-5tid år, 39på mindre än ettprocenttre semen

Grovtlängre.och två ligger ännuår6-10 settmedan 27 procentprocent svarar
utvecklings-,tidigpå idé-, etablerings-,likaantalet investeringarfördelar sig

Geografiskidéstadiet.blir påbeloppet lägrefas,ochexpansions- menmogen
liggerinvesteringarnafyrtiomycket viktig. Närafem mil,närhet, är procent av
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under kvarts miljon, liggertrettio över miljon. Kontakterprocenten men en
med företagen gångär dag fallen.i 34 Bara i 8procent procenten per av av
fallen är inte med och arbetar aktivt. I 68 handlar detprocentman om
rninoritetsägande, i endast 15 majoritet.procent om

Venture capital vid teknopol

Vid Chalmers Tekniska Högskola har skapat riskkapitalbolag,ett egetman
Chalmers Innovation AB, CIAB. Det startades för åtta år sedan och har
Chalmers majoritetsägare professionella investerare finns blandsom men

både inhemskaägarna, och utländska. företagDe CIAB gått in i behöver
utvecklingskapital olika skäl:treav

framgång: behöver rörelsekapital0 man mer
förseningar: intäkterna kommer måsteinte än, brygga över0
högre kostnader beräknat:än budgeten måste plussas på0

tvåDe problemen har dominerat. landarDe i problemet bedöma närsenare att
skall sluta goda efter dåliga. Rekonstruktionatt kansatsaman pengar vara en

dåutväg, fråganär hur skall bokföra vad uppträdermen man som som en
förlust. CIAB har mött problem inte ovanligt blandär investerare: hurett som
mycket kapital skall för det fall det går bra, eller dåligt, ochattman reservera
för skydda förstasin investering, hänga med rekonstruktionen,iatt hänga med
vid nyemissionen så till slut kan tillgodogöra sig den tillväxtvinstetc., att man

från början satsade på. Ett exempel verkligheten: investering påsom man ur en
miljoner kronor1,9 visade sig kräva följdsatsning på miljoner3 och sedanen

helst ytterligare insatser cirka miljoner.tio Likviditetsfinansiering svårärom
få från banker inte vågar värdera immateriellaatt investeringar.som

CIAB kan konstatera de företagare med rötter i högskolan ofta fångnaatt är i
anslagstänkande och strävar efter finansiering från ochNUTEK liknande.
Behovet ha kunder underskattas, produktens funktionatt sådanav som
överskattas. Företagarna saknar erfarenhet avtal och förstår inteav en
balansräkning.

Av elva satsningar företagi under åtta år har företag konkurs,itre satts tre
företag har kommitinte igång med försäljning, har börjat och två harväxatre
nått hyfsad tillväxt.

6.15 Att lära storföretagenav

Åtskilliga storföretag innovationsförmåga viktig konkurrensfaktor,ser som en
varför villvi vad kanvi lära dessa. företagDet är påintese trorav som

det lönar låtasig någon kostnadenresonemanget föratt skingraatt ta attannan
osäkerheten och sedan imitera och förbättra. femtonDe åren har ocksåsenaste

betydande förskjutning i den logik talar försett skall vänta.atten som man
medFöretag strategin aktivt fåttvänta har denna misslyckas allt oftare.att se

Det tycks bland hänga med den allt starkare betoningenannat samman av
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ibland innovativaegenskaperkonkurrensfaktortiden samt attsom --
avgörande.pris äränsnarare

begreppbokföringsmässigasådanamedarbetarföretagNågra som
levandede idéeräridébalansräkning. Poängen genereratsatt ses som ensom

denvår framtid, sägerIdéernavärderas. ärregelbundet man,somresurs
histora.barabalansräkningen ärvanliga

bransch det störreäri derasmedvetnaockså ettNågra företag är attom
mindrerelativtproduktförbättringarDärför är settlönar sig.risktagande som

aktuella teknikensdenochpå branschendet berorintressanta men- fådet gällerexempel attföretag tilldessaSålunda säger attutvecklingsläge.
ochrisker,tillräckligttagitinteharmisslyckandenivån, storamanannarsupp

förtjänsterna.deklippen,deriskernade storadet bara storaär stora som ger

producerasvadmellanmotsättningaringaföretagdesaI avsomser man
ellerforskareochutvecklingsingenjörerkonstruktörer, mersomgruppen
pooloch denprodukter ellerutveckla storametodiskt skall systemmindre nya

har,Utvecklingsingenjöreranställda.allakanidéer menaravgenererassomav
produkt eller vissatill vissmandatbegränsatbarahär, inte typett avenman

projekt.

utvecklingsarbetetsorganiseradeutanför detframkommitidéerFör att som
har tillolika mekanismer. Manradexisterarskall kunna utnyttjas, enram

kanvilka idéergen-vägar efterolikartadeprincipielltflera olikaexempel
handskickadbefordringsgången inteärordinarie att tafram; denkomma om

dataföretag i USA jagochelektronik-åttaidéer. Avordinarieän somannat
ocholikaprincipelltfärre vägar,hade änsålunda ingetstuderat det tresomvar

olika.så mångaföretagen hadeett som sexav

produktutvecklingen inomordinariedenhar delsföretagexempel:Ett ett
Dels harkundnära.begränsad,fokuserad,affärsenheter;existerande man

långsiktiga,omfattarutveckling,ochforskningcentral mersom
tredjeprojekt. vägenoch Dengrundläggande idéerkoncemövergripande eller

blitenderarorganisationdagenshar konstaterat attoriginell. Manär attmer
marknader ochförändring närdynamiskhinder försjälvuppfyllande och ett en

skapatscenarioefterDärför harförändras.teknik ett enman
existerandeöverlagrad denstrukturrudimentärframtidsorganisation, en

och heller inte iaffärsenheterdagensfår plats iIdéer inteorganisationen. som
tilldelatsplats deväl hitta imycketkanFoU-programmet somresurseren

annorlunda ifjärde utvägharSlutligen ettframtidsorganisationen. man en
projektkassor.antal decentrala

inriktning.med innovativföretagvanlig ifunktion ärDenna senare
på tidigtbedömasvåraidéeroriginella är ettGrundförutsättningen är attatt

fleramedfå flera chanser,tillåta idéernadärför braoch det ärstadium attattatt
god intuition,harbedömaresådanaoberoende bedömare, gärna somsom

tiotals ellerföretag haSålunda kanoch risker. t.o.m.osäkerhet taraccepterar
tillflera tiotals chanseralltså fåridédärsådana projektkassor,hundraflera en
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oberoende bedömning. Projektanslagen från sådana kassor måttliga,är till en
nivå beror på bransch och teknikområde. gäller påDet att satsa attsom
konkretisera och angripa de grundläggande problem och möjlighetergrovt

finns kring idén, skapa bra beslutsunderlag: sågöra modellatt ett att attsom en
det går förstå på idén,sig tekniskt ellergöra marknadsmässigtatt ett grovt test.

stadiet projektkassanFör innan har många företag skapat helt fria förresurser
obudgeterade projekt. anställd,Varje alternativt anställda inom
utvecklingsarbete, skall på bevåg kunna viss tid ochägna vissaeget resurser -

verkstad,i laboratorium, formi expertrådgivning frågaetc. utan attav -
någon. det handlarDe blygsammaär möjligen vad gällerutomresurser om
idépersonens tid.egen

Även idéer utifrån välkomnas. Ett visst storföretag får sålunda cirka idéertusen
till den centralt placerade idéslussen; därutöver har företaget direkta ochmer
riktade kontakter med omvärlden. Till idéslussen kommer okända personer
med originella idéer.

Om idé skall granskas måste den skyddad, behandlar denen vara annars man
förinte, undvika risker för tvister misstänkt idéstöld. Idén sändsatt till tvåom

interna inte varandra; får två oberoendeexperter vetsom om man
bedömningar. Av tusentalet idéer detär trettio blir till produkter ochsom av
dessa det kanske fem årär blir tillvarje framgångar.storasom

Karakteristiskt för dessa företag intern konkurrens,är intern marknad. Man
kan mycket väl arbeta med två eller till och med fler konkurrerande projekt
samtidigt, fast bara dem kan lanseras. Motivet omöjligtär kanett attav man

vilken framgångsväg den bästaär bättre dåveta själv på bäggeatt satsasom -
än miste på vinnaren och låta någon konkurrent få framatt ta den. Denextern
interna konkurrensen stimulerande.är förlorandeDet utvecklingslaget får
åtminstone några idéer infördasina förbättringar.se av som

Ofta finns med den administrativa karriären parallell karriärväg för kreativaen
individer. Tanken är kreativa individer blir adminstrativa cheferatt tasom
deras unika kreativitet uselt till ASEA tillämpade metod närvara samma man
utnämnde den drivande kraften bakom högspänd likström Uno tillLamm
elektroteknisk direktör, där han chef sig självöver hade detvar storamen --

inflytande hans idéer meriterade. Likaså har hel hierarkisom man en av-
belöningar, där den förnämsta kan bli Fellow och stå nämnd påattvara

sida årsberättelseni styrelseledamöterna, själv få bestämmasamma attsom
inriktning och för vad vill syssla med under några år. Betydanderesurser man

läggsansträngningar ned på balansera individuella belöningar sådanaatt mot
stimulerar till lagarbete, så inte idégivare frestas alltför mycketattsom att

tjuvhålla på sina idéer.

flestaDe dessa företag undviker begreppet misslyckade projekt. Manav ser
inte innovationsarbetet isolerade projekt så mycket kontinuerligsom som en

lärande, visserligan kan kallas försök ochprocess, en process av som
misslyckanden, trial and där dessa olika misslyckanden självaärerror, men
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vid slutsatsernaviktDärmed läggslyckandena.förförutsättningen stor av
fram.kommererfarenheterresultat ochdeutnyttjavidprojekt,varje att som

specialfallprojektkassoroch ärobudgeterade ettLediga och av enresurser
Med sådanatydligaochfå snabbamåsteidégivareviktig princip. En svar.

idé och kan singöravad krävsföruppfinnaren klart sigfårsignaler av ensom
den deförbättra ialternativtmissuppfattad,den blivittydligareidé om

fattaFår uppfinnarendetta.får beskedhanbararäknas,avseenden omsom
alltde kriterierTydligheten gällerfort. trotsgår detbesluten själv extra som

påtill tonvikten experimentskälföretaget. Ettidénmåste bestämma passarom
valt innovationbetydelse. Hartidsfaktornshandlingpraktisk äroch somman

först.ocksåkonkurrenskraft, villtillkungsväg varaman

fåridégivarnaoch meddynamisk. Idessutombeskrivs attProcessen som
ochmånga fler idéer,desåuppskattasidéerförklart sig att genererar

sålängreleva litet ärlåter idéernamedochidéskapandet sprider sig. I att man
därfördettabra;sigidéerna visarhögredet faktiskt procentsats varasomaven

antalbortunderlagofullständigtalltförpå ettidésållning sorterarettatt
idé tillförvandlingeneftersomockså. Ochbra idéerpotentiellt enav en
någotdetunik ärstyckenför idé i vissaframgång varjeär manprocess,en

idéermånga olikapå såsigtränabättrelära göraendast kan sig attatt genom
därför processenblir ävenhuvudidéerMed fler övermöjligt. tagetsom
framgångsfrekvens ochökarVilket i sinsnabbare.bättre, inte minst tur

innovationerna.på de framtagnaavkastning

inriktning.företagetsidéer inteföretaghar dessaNaturligtvis även passarsom
metod ärdem Enlanseraför ettDå har skapat instrument externt.attman

såvidareutveckla och ärockså harlicenskontor,internt att omresursersom
harmarknad för idéersådanutåt.måste sälja Enidélämpligt patentera manen

där idénenhetintern äniför idéerlett till större acceptans en annanpassarsom
placerades hosställetidén iför illaskulleuppstod det ut ense om-

konkurrent

företag medhjälpfåridégivarenmöjlighet egetYtterligare är startaattatten
behållaföretaget villskulletänkandetkonventionellaidén attbas. Det varasom

vederbörandestilldock priset egetentreprenöriell avperson,en
klimat ochi interntvinsterstället har yttresjälvförverkligande. I settman

inifrånidénbli Komvederbörande sinhjälpaanseende attatt egen.av
moderföretagetskaffarså sigroyalty, ellermedden belastasföretaget, kan

till utvecklingenparkettplatsavknoppningsföretaget. Detminoritetsandel i ger
någotkan tillväxahjälpmedelförblirkansketeknik ett men somsomav en ny

företaget,förvärvapåförsta optionså fall hardär i att omstort man-
kapital.behöverentreprenören mer

avvikandeproblem ävenmindrehar betydligtjapanska företag accepteraatt
samboendet ipå intrikatadelvis detberorvästerländska. Detidéer äninterna

fördelvis påochkeiretsu eller ettföretagsgrupper,större ansvargouroupo,
kultur.del störrede anställda är rentavsamhälle och system,ett enavsom en
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definierarDessutom ofta affärsidé på annorlunda nämligensätt, medettman
utgångspunkt från interna såsom kompetens, inte primärt relationi tillresurser
kunder och marknader.

En faktor är i Japan den genuina över inte tillräckligtannan attoron vara
kreativ och entreprenöriell, särskilt i jämförelse med USA. När landet nu
kommit i kapp Väst utvecklingsmässigt måste konkurrera medävenman
originella satsningar, vilket lett till medveten strävan på idéeratt satsaen nya
och verksamheter inom företagets dataföretagenDe har till exempelstoraram.

och hundratalsspunnit programföretag;vart såett detäven tidigareav nya
statliga televerket NTF.

Om skallvi sammanfatta erfarenheterna från företag medvetet ochsatsatsom
offensivt på innovationsverksamhet så kan vi konstera att

det bättreär små medel på något påatt satsa göra än utreda och0 att att
bedöma -
idéer fördelmed kan påstöttas bredden, det också de starkt kreativa0 gynnar
idégivama på höjden
belöningar och markerar idéer viktigaärannat flitigt0 utnyttjas ochattsom
med balans mellan individ och lagen
det är ingen skillnad på misslyckade och lyckadestor projekt, de förra ingår0 i
den skapar deprocess som senare
det kan poänglöst minska riskerna, det iblandär tal höja0 attvara attom
risknivån för projekten, vinstmöjlighetema då stigerom
det gäller söka lära från projekt, idé,att produkt till0 ett ochen en en annan,
hela innovationsarbetet helt, isolerar inte enskilda projektettses som man

än naturligtvis försöker tillämpa deannat att gjorda lärdomarna på sinaman
satsningar.nya
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åtgärdsförslagochproblemDiskussionKapitel 7. av

företaget,församhälletförlönsam änInnovation menänär mer
alltförsamtidigtfarliga,selektiva insatsermångfaldinnovationsverksamhetens gör som

låg osäkerhetsikt. iförstblir synligaEffektermarginella.bliriskerargenerella att
projekt.osäkra Ettvåga sigskall ioch enskildaföretag satsaviktigekonomin är om

fungeraSamhället kanvillkor.nödvändigtinvesteringsklimat är ett somgott
dethinderkapitalochdär information äridéer,för samtliga ävenportföljskapare

fungerandeeffektivt instrument,Teknikupphandlingtidiga stadiet. är ett en
förmedling idéerportföljskapande,funktioner:fylla flerariskkapitalmarknad kan av

och rådgivningkontakterInformation,projekten.aktivt iaktörer,mellan engagemang
marknadsfunktionerefterfrågan ökas,minskas,kostnaderandraförbättraskan sätt,

skydd förbättras.immaterialrättsligtoch

affärsidé,företaghelhet, iingår störrei ettinnovationerVi har attsett en
ochekonomisk tillväxtöverlevnad, för nationochefter vinst annansträvan en

påavkastningenskiljasvårtdetblirDärmed utvälfärd. att
pekardettaförsökockså göra motharinnovationsverksamhet. Vi attsett att en

samhället.för55-80för företaget,ränta procentpå 25-40avkastning procents
relativtsamhällsnyttauppvisar ännu störreinnovationermindre företagensDe

företagsnyttan.

på vadsjälvtföretagetavkastning änhögrealltsåSamhället har avsevärt -
förlättdetinnovationsförsök. Om är attargumenterai attföretaget investerar

hur. Visvårarebetydligt sägadetinnovation är attskall isamhället investera
marginellagår tillmedeltendensfinnsdetexempel extrahar till attsett att en

välförstådda intresse.i sittsedan företagetåterstårprojekt egetsatsatsom

möjligheter tilloffentligasammanfattar vad viforskningInternationell vet om
politikindustriell innovation ärförbästparadoxer:innovationsstöd i somen

får inga,jobbpå skapasiktarpå innovationinriktad attinte är manman-
offentliga skall inte göradetjobbfårvinstgivande företagpåsiktar manman -

stöttaprojekt. Bäst ärfår andrabara attriskkapitalsatsningar rangensman
förändringsbenägenhet ochskapagenerellt attteknik,användningen attav ny

förnyelse.förblockeringarläsningar ochundanröja

särintressenangelägnapekafalla fällanfår iinnovationspolitik inte utattEn
deleller vissinnovationsprocessvissselektivt, typ avent.ex. en avsom gynnas

Paradoxen ärdet andra.alltgår attdet översådananågra ut enprocesser - mindre iförställetmindre inäringspolitik görkraftfull är mersomen --
ochdetaljer ingrepp.

riskkapital,påmarknadens. Bristallra främstfinns ärsignalsystemDet som
ändringar inyföretagareförproblemtillväxtmöjligheter,påbrist -
riktningiförutsättningarnaförändrathar starktoch reglerskattesystem somen

tillväxt.och företagsnyföretagandemindre missgynnaallttenderar att
ochigenomeffekterslags trängerdennatiddet innanProblemet är att tar

USA 1958Act iBusiness InvestmentSmallFrån inrättandetfärgar systemet. av
Eftercapital-boomen kom.förstadenårdet tio innan venturestoratog
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skapandet National Research Development Corp. Storbritannieni 1951av var
det 1968 kunde förstavisa sitt vinstår organisationens syftesom man var-
licensförmedling forskningsresultatför med i institut och högskolor,ursprung
resultat kunde exploateras kommersiellt.som

7.1 Varför inte marknadensatsar

Innovationers samhällsnytta hänger med de delvis blir allmäntattsamman
tillgängliga. tillDe del fria nyttigheterutgör och har positiva externaen
effekter. Upplever företagetinte idén tillräckligt lovande detär kanskesom en
samhällsförlust.

innovation innebär definitionsmässigtEn något kunderFör ochnytt.
konkurrenter innehåller den överraskning. ställs införDen detmoment av som

det chef, ellerär investerare kund, känner osäkerhet,oavsettnya, om som som
nyhetsgradstörre desto osäkerhet. Osäkerhetenstörre innebär ibland

dessutom uppfinnaren har svårt förstådd.göra sigatt att

På idéstadiet saknas den information krävs för marknad skallattsom en
fungera. Eller också kostnaden för få fram informationär oproportionerligtatt

förstDet med tillräcklig informationär kan tala risk och risknivå;stor. man om
dessförinnan råder osäkerhet. En speciell inforrnationsbrist detär närtyp av en
köpare eller användare teknik förstårinte sitt bästa. kan ocksåDetegetav ny

risk förenad med pionjärkund.attvara en vara

finnsDet subjektivitet i bedömningen idéer.ett Detmoment ärav av nya som
kan inte behandlas tidigare idéer originellarenytt ochsom mer-

skräddarsydd behöver själva utvecklingsprocessen Färdiga saknas,receptvara.
alldeles bortsett från problemet förstå själva idén. Hur kan dennaatt
subjektivitet och denna brist på färdiga kombineras med den sakliga ochrecept
normalt behandlingöppna krävs offentliga organsom av

Framgångsrika riskinvesterare capitalists brukar inte stirra sigventure- -
blinda på idén granska de skall förverkliga den. liggerDet iutan personer som
idéns originalitet den kan behöva förädlas, delas flera.att i Detanpassas, upp
gäller för uppfinnare, företageller opportunistiskt lära de tänktateam att av
kundernas reaktioner och idén bra. Olika har olika förmågagöra tillpersoner
den slags opportunism ligger den framgångsrikei förmågaentreprenörenssom

lära signaler på de lanseringsförsök han eller honatt på.sigetc.av ger

Detta centrala subjektiva det gårgör inte tala bra idéer ellermoment att att om
för den delen misslyckade projekt. Den skicklige idén bra,gör den skickligeom
utnyttjar lärdomarna från det andra kallar misslyckande till lära sigett att
tillräckligt för lyckas.att

projektVarje eller företag däremot fråga livär eller död, förinte denen om som
vanliga aktieplaceringen gradskillnad framgång.i De riskinvesterare talarvien

skapar portföljer osäkra projekt, risken förvarigenom hela portföljen blirom av
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väsentligPortföljskapandet ärmåste kunna ägas.Projektenmindre.mycket en
detinnovationsstruktur. Ommarknadsinriktadfungerande,ikomponent en
påkonkurrensdvs.projekt,konkurrensfinnsinte om

konkurrens.ofullständigtalakan viprojektkapitalmarknaden, om

deföretag kanenskiltföralltförriskmoment är ettfinns storadetOm som -
portfölj spridahar störresamhället enför attförsvarbaradå inte somvara

föravkastningenOch vi haridéeralladen sett attnämligenriskerna över, av
skulle talamognadsgrad, vilkettekniksexempelmed tillvarierarsamhället en

allasjälvförstörandebliriskerar attselektivitetför omett somresonemang-
likadant.länder gör

tillnårkanskeföretag intemindreläggasproblem kanTill dessa att enupp
det krävs vissellerutvecklingssatsningarför sina attstorlekkritisk en

den enskildesärskiltprovningsmöjligheter. Föreller vissainfrastruktur
utvecklingstid föruppenbaraperiodiseringsproblemuppfinnaren är en-

inkomstdeklarationen.fördenandra cyklerhelt änlöper iinnovation t.ex.

dessaunderbyggerIVA-undersökningenciteradetidigareDen resonemang.
sålunda:upplevsInnovationshindren

risknivån värstdet ärkapitalintensiva äralla deför utom som0
kostnadernadetför demendast ärochkapitalintensivaför de0 --

för de FoU-intensivaplatspå tredjeriskkapital kommerpåbrist0
platsdeladvärstimitation nästarbetsintensivaför de är0

problemprocent:följandestudienföretagenmindreSpecifikt för de anger
imitationsrisker 33riskkapitalpå 67bristrisknivån procent,57 procent,

procent.

A1-lista kanpå börsensredankonstaterarIndustrifondsutredningen att seman
mindre aktie dels ärförknippade medsmåföretagseffekter är att ensom

tillgänglig. minstaanalys Deinformation och ärmindrelikvid, delsmindre att
viddeavkastningskrav största,dubbelt så högthadepå listanföretagen som

onoteradeeller heltextrapolation till OTCrisk. Medidentifierade ensamma
ellerobalansermycketdetprojekt, blirellerföretag, stora

företag,nivåpå dennaDiversifieringen ettmarknadsimperfektioner. ett-
avkastningskraven stiger Enännuochlitenuppfinningsprojekt är extra mer.-

varför entreprenörerförklararbeteendeentreprenörielltkringteoriernaav
delamåstesjälva;på investerarnade sigprojektpå sinaändå trorsatsar -

förmåga; det ersätterpåeller entreprenörenspå projektetdenna tro
riskspridning.ochinformation

ocksådenriskkapitalmarknadfungerandeså välidealfallet finns det attI en
capital.riskkapital, seedmedföretagblivitprojekt inteförser ännusom

karaktär och harrisktagandetsmedvetnakapitalplacerarnadåDessutom är om
tilldugliga projektenförädla demed idégivarentillsammansförmågan att

förluster.ändå innebäraskulle detidealisktdettaframgång. Om system vore
poolhagäller detriskabsorberarefungerar attOm entreprenören en avsom
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kopplingfunktionentreprenörer där idégivare, eller egentligen idé, kansamt en
ellermöta existerande företag.entreprenör Riskinvesteraren står idealfallet föri

flera funktioner, skapa hel portfölj, sälja denna i allmänhet påatt att rot,en
innan den existerar och på så vis skaffa kapitalet, finna projekt ochatt

och fungeraentreprenörer, ständig diskussionspart föratt entreprenörensom
och hans arbetslag.

Flera dimensioner7.2

idealisk kapitalmarknad,Utöver inlåsningseffekter eller andra fenomenutanen
företag på de och mindres bekostnad, så krävs alltsåstorasom gynnar nya en

informationsmarknad och tummelpalts där olika kompetenser kanen
utvecklas. krävsDessutom allmänt klimat och övergripande samhälleligtett ett
system inte övervärderar mekanismviss jämfört medsom en en annan.
System inomär citationstecken då det betydandei utsträckning handlarsatt

traditioner, historia, utbildning, mediabilder, dvs. sådant bara delvisom som
låter påverkassig och så falli endast på sikt. Att teknik och entreprenörskap
sålunda värderas relativt lågt i Storbritannien har fler gångän konstaterats,en

det systemkomponentär någon regering eller nationellmen en som annan
beslutsfattare rå påkan

råder på förslagDet ingen brist vad kan för förbättragöras attom som
innovationsvillkoren Sverige;i utredningen har under sin korta existens

någramottagit hundra. många formernaDe innovationsverksamhet ochav
olika observatörers och aktörers djupgående praktiska erfarenheter gör att
många förslag naturligen inriktade påär viss innovationsverksamhettypen av
eller del den,viss idégenerering, teknikföretag ellernystarten av ex. av
kapital företagtill med växtpotential.

Somliga dessa förslag betingas också viljan markera förändring, dvs.attav av
de egentligen sikte på snabbare kultur- och klimatförändringartar eftersom
omläggningar det ekonomiska bara slår igenom med tröghet. Ellersystemetav
så de inriktadeär på komma åt specifika nackdelar avseende innovation,att
bifunktioner inte i sin helhet bedöms möjliga på.system sigattav som ge

vårAv internationella utblick framgår hur inbakat innovationsstödet är i
påsatsningar allmän teknikutveckling, tekniköverföring och nyföretagande.

Varje åtgärd förbunden med kostnader för det offentliga innebär vid sidan av
dessa direkta utgifter också samhällsekonomiska välfärdsförluster 30-700om

Statskontoret har tumregeln procent.50 Vissa åtgärder kan, fallprocent i vart
isolerade, riskera isoleradejust avsnitt innovationsverksamhetenatt gynna av

det blir några slutliga innovationer dem, någotutan att är pånegativtav som
sikt de kortsiktigt positiva klimateffekterna.oavsett

Vi kan identifera olikasju områden där kan tänka åtgärdersig ochman
ingrepp:
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klimatetdet allmänna-
marknadsvillkorochmarknad-

immaterialrätt-
efterfråganpåpåverkan-

information-
kostnaderpåpåverkan-

till teknopolerstödnätverksskapande, typ-

varandragå i närområden kan inprincipiellt åtskildadessasak ärEn attannan
och skattemässigtassociationsrättsligtåtgärder. Enpraktiskatalarvi om

kategoriernapå överexempel skära tvärenskulle tillriskfondspecialformad
kostnad.ochinformationefterfrågan,marknad,

klimatAllmänt7.3

möjligheterStatsmaktens ärpåverka.svåraoch värderingar ärAttityder att
sedanriktningi dennainsatserbrittiska regeringarsnågotbegränsade, som

mediaönskemål iförvisso intesaknas attbär vittne Det1960-talet omom.
ochvälstånd: innovationskaparlyfta fram vadbordeutsträckningstörre som

somliga,journalistutbildningen sägerProblemet är attutveckling.teknisk
andra dagensmedia, sägereller konsumerarvarkenframtiden röstar -

det förflutna,innovation itillpå missade chanserberorkanskeproblem, som
dominerar.

förståelsenivåer: allmän ipåutbildningengranskaanledningharVi treatt
kunskap blandförståelse ochskolutbildning;grundläggandesamhället dvs.

dvs.och organisationeroch leda företagutvecklingtekniskskall ledadem som
specielltoch utbildninghuvudsak;utbildningarekonomiska itekniska och av

innovationsklimatet ärallmännadetkanske Föroch entreprenörer.uppfinnare
under vårtvå dykerandradeförsta nivån är intressantdet den uppsom --

behövasskulle detskolsystemetsamtliga delarinformation.kategori I enav
kreativitet. resursfråga,delspå Det ärför och inriktningförståelsestörre en

och prioriteringaruppläggningutbildningensattitydfråga, där självadels en
tillgängligtfrågaslutligen ävenifrågasättas. Det ärbehövakan en om

högstadium ochgrundskolansFinn Upp iutbildningsmaterial. Aktiviteter som
på sikt kan visa siglovvärda initiativUppfinnare ärUnga gynnsamma.som

ochmed politiska prioriteringarocksåhängerallmänna klimatetDet samman
värderingar ochverkan mellanorsak ochVadsignalsystem. ärekonomiskt som

bordeinnovationssystemetomöjligt säga. Mensignalerekonomiska är att
Innovationsforsknng vägärtill förbättringar.med sikteständigt granskas en

dit.

16 ochutvärderats Australien visatländer, har iutbildning, drivs i fleralateralaDe Bonos som
resultat.signifikant positivasig ge
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Marknadens7.4 funktionssätt

underströk inledningsvisJag det tid åtgärderinnan olika slag fåratt tar av
tydliga effekter. kan konstateraMan det tålamod krävs alltför oftaatt som
saknas, del de mekanismer inblandadeär inte tydligaatt ärsamt en av som
eller förstådda.väl

Därmed på viktigär vi inne systemegenskap förär avgörandeen som
benägenheten i osäkra företagprojekt. ellerEtt individ jämföratt satsa en
naturligtvis dels med avkastningen på alternativa investeringar, dels den totala
osäkerhetssituation det gäller bemästra. denInnan svenska losskopplingenatt
då kronan fick flyta fritt hösten det lönsamt låna1992 utomlandsattvar mer
och få hög på dessaränta i det svenska ränteläget påän att satsapengar
tekniska utvecklingsprojekt.

kraftiga devalveringenDen svenska påvisar osäkerhetssituation. länderDeen
lyckat bäst under efterkrigstiden tycks de där hållitsom vara man

osäkerhetsnivån låg. I Japan har sålunda skatterna varit förutsebara och låga,
inflationen hållitshar under bortsettkontroll frånsträng vid den första
oljechocken, arbetsmarknaden orsakar konflikteringa och aktieägarnastora
beter sig lika långsiktigt obligationsinnehavare. Om de flesta osäkerhetersom

minimerade så företagenär kan koncentrera på affärsmässigasig sådana, dvs.
sådana har med teknik och marknader Samma idylliskagöra. skildringattsom
skulle till delar kunna tillämpas på Västtyskland, däremot detintestora nya
sammanslagna Tyskland. Och beskrivning gällde för Sverige fram tillsamma
mitten 1960-talet.av

företagetFör spelar osäkerheten roll. Om mycket osäkert,är väljerstoren man
Ärreducera den osäkerhet kan rå på. ochräntan arbetskraftskostnadenatt man

mycket osäkra, väljer korta små utvecklingssteg för reduceraattman
åtminstone den osäkerhetsfaktorn.

svenskt inträde kräverEtt i EG sådan harmonisering olikai avseenden att om
den marknaden skall fungera så kommer också osäkerhetema attgemensamma
harmoniseras, dvs. svenska företag kommer någoninte ha nackdel jämförtatt
med europeiska konkurrenter.

svenskEn kanregering inte osäkerheten i marknader och växelkurser påstyra
allt integrerad världsmarknad. effektDäremot detär det svenskaen mer en av

samhället och barainte regeringens osäkerheten hålls iattansvar nere- -
andra avseenden. gällerDet beträffandeäven i sig välbetänkta regleringar,
lagar och bestämmelser, de introduceras alltför oförberetttätt, ochsom, om
med för tvära kast, kan innebära konkurrensnackdelar omvärlden.gentemot
Däremot kan planerat och tydligt agerande över längre periodett etten som
uttryck specifika samhällskrav tvärtom skapa konkurrensfördelar.av

Om önskarvi konkurrenskraft och tillväxt så önskar ocksåvi innovation. Då
önskar vi kreativ destruktion laå Schumpeter och därmed vissa struktureratt
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skapaotrygghet är störreosäkerhet och vissmed attlevaförstörs. Att typ aven
budskap.svårtframtidgodtrygghet ettenom -

villkaraktär, detsekulärkrisennuvarande ärdenOhlssonsLennart atttes av
tvåskerdet slagomställningdjupgåendehandlardetsäga somatt avom en

förränbeläggas isäkertaldrigtroligsekel, kangånger görasvarje men
förriktig ärhypotesen ärdå på avstånd. Om argumenten attochbackspegeln
ännusvenska innovationssystemetåt detnågotochgranska, ifrågasätta göra

effekter. Omsamhällekonomiskastarka motivetdetstarkare än gynnsamma
friförändring,föröppenhetflexibilitet ochgenerellblirriktigden är

regleringar,snedvridande skatter,elimineringochkonkurrens av
meddet viktigtallra viktigast. Här är ettsmådriftsnackdelar, låsningar etc.

denavskaffandeföretagande,ikan placerassparande avsom
ochinlåsningseffekterskaparföretagsvinster ettpådubbelbeskattning som

investeringsvänligt klimat.

påandra nationerså mångaSverige satsarnärEtt recept somnu
finnas fleraalltid skalldetteknikergeneriska ärvinnarbranscher eller att

flerIdealet ellertvå.bara eller ärområdet, inteföretag verksamma inom ett sex
fallBurton Klein i varje tre.men

skedenmarknadsimperfektioner tidigaifinnsdethar konstateratVi att av en
på dehar pekatOhlssonutveckling. Lennarttekniks attidés eller nyen

förtillfredsställandekanske ärformerna i Sverigeassociationsrättsliga
påtillämpaskangenetisk teknik,teknik.dagens Förföretag bearbetar somsom

ochportfölj möjligheterdärmed innebärområden ochmånga olika enaven
tålmodigamedgerkommanditbolagfinns i USAriskspridning, typ somen av

underskattekrediter 80-90högadessutom procentochinvesteringar -
investeringsåret.

detaktieemissionföretaget viddeklarerarocksåföretagstyp, i USA, attI nästa
förlusterdraaktieägarna rättvilket mottillhör speciell kategori, att avgeren

Tillämpningsområdet ärkapital.inkomststället förinkomst itjänst mot avav
osäkerhet.med högsystemteknikkomplex

riskföretag därriskfonder ellersärskildaflera länderfinnsDessutom i
direkt,portföljföretagenide investeringarbeskattas gjortinvestorerna som om

försäkringsbolag,pensionsfond,aktiefond,mellanhand. En ettviainte etten
riskfondmedel istorföretag eller privatperson satsar ensomen
kringgåttexempel påfinns detdubbelbeskattas Sverigeinte. I att man

påinvesteringarnainvesteringsbolaget inte gördubbelbeskattningen attgenom
förfaringssätttill Dettarekommenderar dessa ägarna.enbarthand utanegen

är iinvesteringar är. Dethindret för dennagodtyckligtunderstryker hur typ av
storföretaginlåsningseffekt. Förytterligareverket änsjälva inget annat en

fråndirektprojekt elleri internainvesteringar,innebär det internaatt
andramedtillsammansframför placeringarföretaget, föredras

riskkapital.tålmodigtkapitalplaceringar i
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frågaEn speciell gäller uppfinnande forskare. De äger sina detpatent, men
krävs allmänheti utvecklingssatsning idén tillnärmaren som
exploateringsfasen. Eftersom forskaren finnsäger detpatenträtten, ingen som
har intresse på den nödvändiga utvecklingen inte forskarenatt satsaav om
själv det, kanske med stöd till eller Claesgör NUTEK investerare Sandgren:en

1981.Statens stöd till forskning och utveckling forskare bådeVissa är
intresserade och kapabla hand exploateringen själva. Andra detäratt ta om
inte.

I USA har konstaterat det inte sällan händer forskare såäratt attman
omedvetna möjligheter och krav kring exploateringen deras resultat attom av
de helt missar denna. Botemedlet har blivit aktiva licenskontor bedriversom en
uppsökande verksamhet och på kartläggerinitiativ vad kaneget som vara
exploaterbara forskningsresultat. licenskontoretFör skall fungeraatt
ekonomiskt, kräver det forskaren delar med sig sina rättigheteratt av
åtminstone de fall däri licenskontoret spelat denna aktiva roll. Förslag om
sådana har förts frammeanismer Sverige. Forskarenäven i skulle kunna få
välja, licensintäkerna delas mellan licenskontor, institution och forskare.
Europeiska licenstagare kunde med lägre licensavgift, sågynnas som
amerikanska högskolor företag.inhemskagynnar

7.5 Immaterialrätt

Prioritetsåret för kort för den uppfinnaren,är enskilde hävdar denne ofta; det
behövs tid skall hinna förtjänaravgöra idén den storamer om man om
kostanden internationell Problemetpatentering. här dennaär att typav av
bestämmelser fastläggs i internationella avtal. Uppfinnare vill också hagärna
snabbare behandling. Rättskraften hos förutsätter dock betydandepatentet en
genomarbetning. PRV fatt eftersläpning.är i i sinstort settnumera

Ett enklare bruksmönster, efter förebild,patent, internationell skulle vara en
fördel för särskilt mindre företag. Utvecklingen i tycks dennaEuropa mot att

enklare skydd blir vanligare, varför borde införa dettyp överväga iattav man
Sverige, utredning så fann1990 intresset ringa.trots att senten som

Vidare har framförts förslag Patentverket skall rationaliseras för bliatt attom
billigare, decentraliseras för komma närmare användarna ochatt
datakommunikation förutnyttjas göra och tekniskatt patent- annan
information lätt- och snabbåtkomlig.mer

Erfarenheten visar patentinformation på data, kommeratt ett system, typ att
endastutnyttjas allmänna datatjänster på tele någrautnyttjas. Där är viom om

år. finns förDet närvarande flera olika för elektronisk vilket görsystem post,
den kritiska etableringen infrastruktur, inte skett.att ännu Detmassan, som

kommer ske det blir lätt kommunicera mellannär de olika Vidatt att systemen.
den tidpunkten kan särskilda insatser behöva förgöras högskolor, SUF:satt ge

17ClaesSandgren:Statensstöd till forskning Stockholmsoch utveckling, Universitet 1981.
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ochinformationtill olikatillgånguppfinnarrådgivare lätt typeretc. av
kontakter.

förde räddahemligauppfinnare håller idéer är ärskäl tillspeciellt attEtt attatt
stöld, kopiering ellereftersomfinns det skäl tillpå dem.bli bestulna Det

bestulenrädsla bliförhandlavill inte öppetintrång skett. Antingen attavman
storföretaget fördelså sinfullgott skydd, eller utnyttjarfinnsdetinnan ett av

svårtuppfinnaren harenskildedenha råd driva attattatt process somen
STU varituppbackningen NUTEKexempel påbekosta. finnsDet att av

finns starkdetdemonstrationredan den partnerattgynnsamt enavgenom
Uppfinnareföreningen förmedlarSvenskadetta gett. ensom

sekretessavtal medfinns ocksåför skydd och detpatentintrångsförsäkring
befinnerallmänhet sig iuppfinnarenför iskyddskonstruktioner som
för brutaltkändaföretag har sigSärskilt japanska gjortunderläge. ett

frågan dettadet inte ärstorföretagstyngd och ärutnyttjande sin typom enav
detinternationella patentkonventionerpå medbeteende går tvärs attsomav

fallapatentintrång skulleförslagmellanstatlig nivå.måste på Ett ärbeivras att
samhälletbrottekonomiskt brott, därtillåtalunder allmänt motett en avsom

upprätthållen konvention.särskilt verkvia ett

efterfråganekonomiska signalsystemetDet7.6 större -

möjligheter utlöst investeringarbara innovativaHistoriskt har intesett nya -
samband mellanråder direktdet har också varit Dettvärt ettom.

det gäller innovativinnovationsverksamhet.investeringsnivå och När
fördenna kräver nyinvesteringardet uppenbartprocessutrustning är attatt

utveckla den.något Menalltså det skall finnas intresseutnyttjas, attavom
verket.för iredan produktförnyelse kräver investeringar sättasatt

lönar blir ocksådär sig,investeringsvänligt klimat, investeringarEtt ettett mer
benägenhetenlåg inflationsnivå ökarinnovationsvänligt klimat. En att

för det risktagandebra soliditetinvestera. En utrymme somger
innebär.innovationsverksamhet

innovationsinriktadedrivetIndustrial Research Institute, institutNär ett av
åtgärdernade viktigasteföretag, frågade medlemmaramerikanska sina om

alltsåökad kapitalbildning,såfrån för stimulera innovationstaten att var
94 procent. Till dettanämndes oftaststimulansökade investeringar, den som

möjlighet till snabbareframförallt reavinstskattkunde bidra lägre ävenmen
procent ändrade inkomstskatter.mån 76avskrivningar och någoni

andeloch likaviktigastEkonomiska incitament 91är storprocent varnarsvarar
under kontrollha inflationen ärselektivt stöd stället för incitament. Attimot

upphandling.lika många betonardet med på listan,viktigt; har86 procent som

entydigtdet enda positivaForskning teknikupphandling sättetvisar är attatt
Upphandlingssituationenfrån offentligas stimulera till innovation.det sida

användare ochdet verkligkrav, bland ärställer dock bestämda annat att en
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ombud något slaginte sköter upphandlingen dennaett samt attav som
upphandlare tillräckligt kompetent för ställa relevanta, krävande ochär att
framtidsinriktade krav.

har årUSA tiotal SBIR, SmallI i utnyttjat instrumentet Business Innovationett
Research, kapitel Upphandlande statliga har naturligen kontakterse organ
med storföretag, småföretagenriskerar på grundmissaattmen av
informationskostnaderna. En utvärdering för antal år sedan pekade påett
bristande spridningseffekter till företagmindre och svenskastoranya av
försvarsupphandlingar. Efter diskussion och strid beslöt USA allai attman
statliga skulleöver viss storlek avsätta 1,25 sinprocentprogram en av
upphandlade till upphandling från mindre företagFoU inklusive enskilda
uppfinnare. kritiseradesProgrammet först byråkratiskt, felallokerande ochsom
obekvämt. Efter hand har det förtjänstervisat och mycket kritikenstora av
förbytts fördubblai entusiasm. Nu skall till 2,5 Närprocentsatsen procent.man

idé, med till nationella förhållanden, införtsanpassning i Storbritanniensamma
och Nederländerna,i har resultatet likaledes blivit succéartat.

Efter omsorgsfullt förberedelsearbete NUTEK SBIR-liknandestartar ettnu
SNITS. Till börja med miljoner kronor. har också10 Manatt satsasprogram,

efter viktigatagit immateriella element det amerikanskai i ochprogrammet
med på konferenser och mötesplatser där kontakter kan knytasatt satsarman
mellan tänkbara leverantörer utveckling derasoch potentiella kunder.av

det mindre företagetFör behöver produkt för överleva spelar detattsom en ny
ingen roll det idé från svensk uppfinnare eller utländsk licens.ärom en en en

smälter alltså tekniköverföringHär innovation och Företagetssamman.
efterfrågan skulle kräva mäklarfunktion, idéer,marknad fören en en
licensbörs. finns också för förDet Sverige skulle ha positivatten oro en
licensbalans, det lättare Påståendetär sälja licenser härifrån importera.änatt att

vår licensbalans skulle farligt sned har ståttinteatt oemotsagt,om vara men
även det kan problemet för dåliga påär vi importeraärsant att attom vara
teknik. En sak det kan för uppfinnare forskareär ochogynnsamt attannan vara
låta licenspengarna hamna intresseradei Sverige, vilket skulle demgöra mer av

uppfinningarsina placera dem här.änatt exportera att

stöd till idéer ellerEtt projekt kan utformas på olika vilketsätt, innebär att
efterfrågan och i olika riktning. Vill idéverksamhet påstöttastyrs styr man
bredden kanske till exempel förslagsverksamheten företagen bordei
skattegynnas, något sker någrai länder, med begränsningar isom
skattestimulansen för fiffelinte orsaka eller snedvridningar. Ett generelltatt
stöd till tekniska nyhetsundersökningar, patentkostnader, patentombud skulle

motsvarande stimulans. Idétävlingar också.vara

Skälet till förstöd deras immaterialrättligaär skydd, generellaipatent som
ökar betydelse.i Risken överbetonar viktig aspekt docktermer att man en som
deninte är centrala den enda centrala etablera marknadär föratt en-

idéverksamhetens slutresultat. Intressant minskar osäkerheten:är deatt patent
både tekniskt begriplig beskrivning och rättighet grund för avtal.ger en en som
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Registreringsverket harochoch Patent-UppfinnareföreningenSvenska
tekniköversikter. Dennauppfinnare,tillfrån PRVsärskild tjänstdiskuterat en

på valttekniklägetbeskrivningvad utsäger:innebärkonsulttjänst namnet aven
regelrättförekronor,kostnad 1500område till steget enaven

erbjuditunderTysklandsavsnittet. har 1993PRVjämförnyhetsundersökning
erbjudandekronor,för endast 500subventionerad,kraftigt ettdenna tjänst

Reaktionerna säger 1några andra.ochrådgivare attSUF:skanaliserat genom
skulle kostasubventionattraktivt. Entillräckligt permanentkronor inte är500

problem ställettekniska italar betoningendenmiljoner kronor. Motcirka tre av
konkurrentkanmån PRVnågonoch imarknadsinriktning,för att ses som en

teknikonsulter.marknadsberoendetill

uppfinnarenämligenockså föreslagitskraftfullare har attinsatsEn avsevärt ge
patentavgiften ringa iverketsjälva ärpatentombud. Ifrikort till

och det dessaöversättningskostnader, ärochpatentombuds-förhållande till
grad tvingasmindremycketuppfinnare ifriståendekostnader gör attsom

patentansökan.från fullfölja sinavstå att

tillharUppfinnareföreningenoch SvenskaRiksorganisationFöretagarnas
på sikttänktpatentstödsfond,förslagframförtutredningen att varaom en

förekonomiskt stöd sinafåkunnaskulle häruppfinnaresjälvfinansierande. En
framtidafår del ifondenutbytepatenteringskostnader i mot att

fas.inledandeeftersjälvbärandefondensyfte fåmedroyaltyinkomster, att en
and DevelopmentNational ResearchbrittiskapåminnerArrangemanget om

PST.Group tyskaoch ävenTechnologyingår Britishsom iCorp. nu

harIndustridesignerexempel Sveriges startat ettytterligare ärEtt som
för skingrafaktorviktighar konstateratsamarbete med SUF. Vi attatt en

konkretisera den. Enskedendess tidiga äridé iosäkerheten kring atten
form elegantareioch dessutomdettaindustridesigner tränad göraär att av en
medger uppfinnarensdesigncheckarhärhandlarframställning. Det somom

tekniskskingraytterligaresamverka med. sättEttval formgivare attfria attav
uppfinnarverkstäder.erbjudaidénkonkretisera ärosäkerhet även attattsamt

laboratorieresurser.ochstöd forskarebehövaiblandUppfinnaren kan av
affärsorienterad tjänst.allomfattande ochstår förTeknikförädlarna meren

uppfinnare ochför erbjudateknikcheckarmedGenerellt har prövat attman
påupphandlaslåta densamtidigtochviktignyföretagare tjänst att enen

goda vitsord.medutvärderatsharmarknad. Systemet

skulle kunnauppfinnare.efterfråga DetefterfråganspeciellEn atttyp voreav
uppfinnaförprovanställningsåsom stipendier, runt ettuttryck attsigta

återigen balanserasmåsteSådana åtgärder motellerproblem etc.process,en
skulle förbättradeåtgärder kunde motiverassignaler. Vissa atträttatt avge

innovation.för idéverksamhet ochklimatet

företag gälleridén kräver attde fall där exploateringen ettI nystart avav
företagandegäller förhinderproblem ochhamnar iföretagsstarten somsamma
betydanderelativtkrävaprojekt kantekniskagenerellt. Vissa
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utvecklingskapital redan före eller början företagetsi bli alltsåexistens. Härav
riskkapitalförsörjningen intressant.

Riskkapitalmarknaden brukar beskrivas i antal där den första nivån ärett steg,
projektkapital eller det blivitnärmast innan riktigt projekt ellerrent ett ett

företag. osäkerhetenHär är och kan knappast talastor man om
portföljskapande. Så småningom behövs startkapital eller såddkapital för att
komma gångi med företag och med projekt. Om allt fungerar, börjar företaget

och kanväxa tala rotningskapital: gäller det på allvar göraattman om nu
något projektet. har osäkerhetenNu börjat upplösas och kanav man
fortfarande tala risk och kanske risknivå. någonstansHär blir det aktuelltom
med marknadsfunktion det finns fungerande marknad. blir detNuen om en-

svårare medännu mellanavgränsningen innovationsbaserat nyföretagande och
nyföretagande i allmänhet.största

Frågan kanär attraktionskraft åt satsningar dessaiextraom man ge
investeringar upplevs men inte nödvändigtvis är riskfyllda. Iextrasom som
USA finns möjlighet till förmånligaspecellt lån för portföljskapare. Lennart
Ohlsson har beskrivit Maryland-modellen. Fonder specialiserar sig på attsom
gå in i företagsstarter kan få fjärdedel kapitalet investering frånen av som
pensionsfonder, ytterligare fjärdedel från delstaten. I Frankrike finnsen
särskilda legitimerade riskkapitalbolag med skatterabatter. Ohlsson har
föreslagit projektkapitalfonder med särskild skattekredit motsvarandeen -
kapitalinkomstskatten för enskilda på 25 på kapitalinsattprocent oavsett-

investering. fondernaNär upplöses utgår reavinstskatt.typ av

Stefan Fölster, Industriens Utredningsinstitut, har föreslagit en
finansieringsform kallad startkapital innebär ökning kapitalbasensom en av
med ytterligare fjärdedel statligt kapital för riskvilliga investerare. Dettaen
kapital får dock endast förutnyttjas investeringar i specifika projekt -nyföretag och där kontraktgörs för projekt hurvarje ägarandelett storom-
grundkapitalet och det statliga tilläggskapitalet skall ha. Risken förväntas vara

och fåri gengäld den statliga fond stod förstor insatsen utdelning isom
proportion till sin projektandel. Dock kan fonden lösas förhandi efterut en
auktion på andelen. Startkapitalfonden skall kunna gå med vinst i vissa projekt.
Principen går tillgöra skatteavdragsmodell stället.iatt om en

Problemet med sådana åtgärder deär antingen lättaär och billigaatt att
administrera och då riskerar få dålig riktverkan dvs. för olikautnyttjasatt typer

improduktiva investeringar eller skatteplanering, eller också de görsav attren
selektiva eller falli administrativt svårbegripliga krävandevart tunga, samt
vad gäller individuell bedömning, med förrisk gränsfall leder tillsom
beskyllningar för godtycke.

Genom riksdagens beslut finns såväl de riskkapitalbolagen Atle och Burestora
portföljbolag,de till antalet, dessa delägareär företagDessa kansom sex som

spela roll dei skedena utvecklingsprocessen lämnaren senare av men
fortfarande dei tidigare. Det beror på de aktiebolagett är och skall bliattgap
marknadsnoterade, och det beror också på deras uppbyggnad. funktionDeras

160



med dravaritföretagare eller investorerförexit attfrämst tjänaär att somsom
kommerFörhoppningsvisfaserna.osäkrade tidiga,företagfram mergenom

någranågon ellerdelägande ihel- ellerskaffa sigAtle och Buredessutom att
fördettatidiga stadierna,såddkapital dei attfonder investerarmindre som
sedanföretagdenkontakt medhålladessa ochlära sig typ manavommer
luckadock Sverigeiför det. existerarblivit Detgå deskall in i när enmogna

och deskedenautvecklingsfonderna tidigaiochproduktråd, NUTEKmellan
i deAtle och Bureriskbolagenregionala samt sena.sex

Information7.7

schemalagda avsnittfårekonomisk utbildningochtekniskOm högre avmer
förbättrasså ipatentkunskapförnyelse,utveckling ochpåmed inriktning etc.

tidigainformation iför hanteringförutsättningarnasin tur av
uppfinnare ochUtbildningför innovationutvecklingsskeden, intresset etc. av

och kontakterinformationhanterarustadedessa bättrenyföretagare gör att
så denidénrisk ochosäkerhet och attpå reduceraunder arbetet attatt anpassa

sådan utbildning ibörerfarenhetenbehov. Enligtmed kundernasstämmer
tillsyftarprojekt justmed konkretaarbetetillhuvudsak ske i anslutning som

starktsådan utbildninggengäld ökarnyföretagande. Iellerinnovation
nyföretagareuppfinnare ochfördelvisframgång för projektet,tillchanserna att

projekt.lovandemindrekan hoppatidigt av

annorlundahögskoleutbildning medgrundläggandeAlternativet är enen
Halmstaderbjuder Högskolan iutformning. Härprojektinriktadhelhetssyn och
föredöme,exempel ochintressantutvecklingsingenjörerförmed sin linje ett

uppfinnarutbildning.folkhögskolasliksom Grimslövs

omforma denkanskeellerföra idé vidare,handlarEftersom det attatt enom
alltiduppfinnaren inte ärpå radfall den sätteller i prövavart somen

utbildning sättmedel; ärverksamtså rådgivning ett attmedveten, är ett
nivåer, delspå tvåRådindividen. ärrådgivandet iförsöka inplantera en

det för rådgivarendelsgår vidare,med råd huridédiskussion manomenav
mentorskapetochbåde i tid ikrävande,mycketavsevärt engagemang,mer

kanellerRådgivarensparring.kritisk och positivfungera mentomdvs. att som
finansiär,investerare,med entreprenör,förmedla kontakterfalli bästa annan

småföretagellerbank, etc.stor-
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RâdgivarrelationFigur till uppfinnare7.1.

KONTAKT
sällan

Allmänna råd, Etablera plan,
struktur, princip bymanagement

exception

inget direkt
EGENINTRESSE

Mentorskap aktivTyp
capitalistventure

ofta

Källa: lnnovationsutredningen

SUF-rådgivarna kan inte rimligen hinna med fåtalän intensivaettmer
mentorskap. bör aktaDe för skaffasig uppfinningen.egenintresse iatt ett
Brandingergruppen uppskattade rådgivarbehovet till 70-tal. dag finns detIett
22.

Produktråden står också för viss rådgivning. fungerar olika på håll.De olika De
Önskar sig kompetensNUTEK:s och gärna PRV:s. Helst vill de kunnamer av ge
medel till andra utvecklingsomgång, efter tröskelpengama.en

lokalaDe uppfinnarföreningarna, liksom måni viss SUF, bygger på byte av
erfarenheter, på rådgivning baserad på det intresset.gemensamma

kanMan också tänka sig påsatsning speciella förmedlingsfunktioner,en
formantingen i teknikmäklare, eller eller mindre opersonligaav personer, mer

idébörser. Problem sådanmed verksamhet är obalans mellanen
informationskostnad och ekonomiskt värde. Det handlar med andra ord attom
söka nål i höstack, där alla abonnenter får betala för höstacken, utgiften en en
de medan intäkten från nålen kommer antal år finnsDet ävenettser, senare.
förslag koppla uppfinningsmarknader med speciella sparformer,att gärnaom
förbundna med skattelättnader.

Det kan gälla kontakter mellan uppfinnare eller idégivare å sidan ochena
å denentreprenör andra, vilket den sparform föreslagits underex. som

Uppfinnarspar tänkt sig organisera. Tanken ärnamnet Postenatt att genom
skapa bred informations- och marknadsplats systematiserasamt atten
företagsbildandet uppfinningarna. finansieringHär informationär medrunt ett
integrerat En tänkbar länk den till företag,är existerandemoment. storaannan
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påleverteknikföretagalternativtprodukter,behovmedsmåeller somnyaav
skilda fall.olika i dessadockVillkoren ärteknisk utveckling.

då alternativet ärskyddas,behöva attkanpå detta sättförmedlasidéEn som
försigskall intresseraför någonalltför allmänna attbeskrivs iden bara termer

vidareutvecklasbehövasidanå andrakanmånga.ohanterligt Denellerden - uppenbarUtöverutvecklingsresurser.då krävernågot somsenare,
ochavtalsjuridiskkan krävaspatentombud besitterdenpatentkunskap typav

kompetens.affärsmässigrent

erfarnaresurspoolomfattanderelativt expertertidigarehadeSTU somaven
juridik,expertkunskap inomförstoddelslicensförmedling,medarbetadedels

påskall köpashellresådanaför tjänsteravtal.och Argumentet att enpatent
upphandlingskompetens.det finnsförutsattsvårt motsäga,marknad attär att

småärenden,frågor,för löpandekapacitetinternfinnas behovdockkanDet av
önskemål kring denkändaförmedla djupt rentavstå frånvill inteJag attetc.

mådetolikahosinnovationsfrågorhandläggningenpraktiska varaorgan,av
Snorkighet,storföretag.utvecklingsfonder ellerPatentverket,NUTEK,

informalitet.ochartighetbyttvillformalism motbyråkrati, seman
fått avslag.bland dempopulärbli ävenfaktiskt lyckatsharIndustrifonden som

instituträttsligaochStatligafram.förasalltidkommerSådan kritik att organ
idéertidigasubjektiva ioch detformalism,gradvisskräverpatent avensom

önskemålkolliderarförmågaentreprenörs moteller bedömningar omenav
förför övrigt attsakhandläggning argumentobjektiv ettfaktabaserad, --

frågor.för dessakonstruktionenden idealastatliga verk inte är

osynligasighandläggare inte gör utankrävakanhindrar inteDet attatt man
besked.snabbarimligtochklaratelefonsamtal. deAttde returneraratt ger

idéutvecklingenpotentiellaför den attfördeltilldetärDessutom av enstor
lära siggårdetenkeltdetta är attbeskeden tydliga. Inget avär menav

erfarenhet.

kostnaderMinskade7.8

marknadrubrikenundercapital,riskinvesteringar,behandlatharVi venture
associationsrättsliga former;tänka sigbehövakanså till vida att nyasom man

skapahandlardeteftersomefterfrågan, attunderdemhar behandlatvi om
och detkostnader,underdemockså placerakundeprojekt.efterfrågan på Man

deellermed vinstenförknippadden beskattning ärsärskiltgäller pengarsom
går förlusten.tillsom

olikabehandlar iländerolikauppfinnare,förgällerDetsamma som
royalty ärroyalty-beskattningen;pådettakanskattehänseende. Särskilt man se

inkomstdetbeskattasSchweiz, andraiskattefri t.ex.länderi vissa avsom
förmånligtdvs.länge,ägtsinvesteringreavinstkapital eller somenavsom

beskattningmedJämför äveninkomst tjänst.relativt avgynnsamav
enligtförslagsbelöningar ovan.
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för skullDet är den det redan finns förslag avdrag på 300 kronor000ettom
inkomst kapital för investeringar nyföretagande,i med vissamot av

begränsningar. Kritiken har riktat både påin sig begränsningarna, som avser
enbart industriföretag, och på beloppet inkomstslaget föräratt samt
begränsande.

kunde önskaMan kapitalvinsten beskattades i reella, icke i nominellaatt
Erfarenheten från andra länder talar starkt för reavinstskatten icketermer. att

bör överstiga fall25 i för behållitsinvesteringar några år.procent, vart som

del åtgärderEn kan också så generella och icke avgränsbara ävenattvara om
harde innovationseffekter så kan det hävdas kostnaden förattgynnsamma

deras tillämpning är oproportionerlig. Sverige liksom många andra länder har
prövat generella, FoU-avdrag stimulans. Effekterna dessaextra ärsom av

fråganpositiva deär är tillräckligt positiva; i analys skriver USA-men om en
Kongressens Joint Economic Committee det inte gåräven säkert sägaatt attom

skatterabatten effektiv det förflutnavarit i så det högstär sannolikt attom en
framtida tillräckligt kostnadseffektiv, allt eftersom företagen sinvore anpassar
planering till den. upptäckte ocksåMan obehaglig paradox. Genom atten
forskning och utveckling så långsiktigaär motverkar själva tillfälligheten i
lagen dess syfte så till vida många företag inte vågar utnyttjaattsom
incitamentet därför de då står med Ökad kostnad det upphörnäratt en
Congressional Research Service 1985; Clinton vill den.permanenta

villJag två förslagäven nämna från den amerikanska debatten båda harsom
genomförande.teoretiska fördelar problem i praktiskt Genom föra inattmen

dem i svensk debatt kan de möjligen transformeras till åtgärder på siktsom
skulle kunna bli både praktiska och intressanta.

Alvin Iay föreslårHarman personalen forskningsintensivai mycket företagatt
får kraftig rabatt på inkomstskatt.sin Med mycket forskningsintensivaen

exempelvis sådana har minst 25 omsättningen tillprocentmenas som av
forskning och utveckling; kan tänka sig avtrappning ned tillman en
exempelvis 18 Att denna personal befrias från statlig inkomstskattprocent.
skulle signal till teknikerna samhället uppskattar deras insatser.attge en
Rutinpersonal skulle sannolikt belasta företagets lönekonto mindre attgenom

fingede marknadslön efter skatt. förResultatet företaget alltsåvore en
skattefinansierad subvention ungefär skatteavdrag för riktatFoUettsom men
blott till mycket forskningsintensiva företag, vilket med dessa FoU-andelar
betyder små och allmänheti företag, dessutom i branscher där vi vet attunga
samhällsavkastningen på innovation hög,är vilket förmotiv dettaextremt ger
specifika gynnande.

Burton Klein börjar med själv deklarera han inte hur hans allmännaatt att vet
princip skall omsättas i praktisk beskattning. Principen företagär varjeatt som
sänker priset på sina produkter från år till får sänkningenett ett annat moten
höjningen proportionell skatterabatt skattetillägg. skulleDetta starkt öka

18Technology Society,in SpecialIssue1-2, 1981.
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ingenKlein görinnovationsbenägenheten.ochekonomindynamiken i
får inteprissänkningenlika;sigprodukter ärproblemen. Ingahemlighet av
enkelt ochfåroch hurprisnivåernabestämmerkvaliteten; manöverut vem

påinriktadmedvetetmetodKleins ärprisskillnadernaframgodtyckeutan
tilluttryck,ekonomisktsigdeninnovationvilldet säga tarslutresultatet, som

enklarepå input-går detandramångasåliksomfrånskillnad Harmans som
problem.belystatidigaremedförknippatvilket ärmåttet, FoU,

projektstödDirekt

kostnader ellerprojektägarensminskaochstödjadirekt sättEtt attmer - anslagformprojektstöd igå medinnaturligtvisrisk äråtminstone att av- alternativtför projekt-antal vägarharfinns eller prövatslån. Sverige etteller I
centralspelattillkomstsedan sinharNUTEK,företagsstöd. STU, ennumera

Bankernasdet.utvecklingsfonderna gjortocksåharnyföretagenförroll, men
avhåller demvilketriskpremienågonfårde inteagerande begränsas taattav

Industrifondenprojekt.riskfylldaupplevstill vadlånafrån att somsompengar
mednyföretagaredelsidagstöder ettochförändringarantalgenomgåtthar ett

riskdelningsbasis.påföretagmindreprojekt idelslån, störresärskilt
kommermedlendelproduktråden därförUtvecklingsfonderna en avansvarar

medteknopolerocksåfinnshögskolornatill deanknytningIfrån NUTEK. stora
service.viss

antalmedtillsammansdrivsoch ettNUTEKintieratsProduktråden avsom
deuppgift. Förviktigochnyttigfullgöratycksutvecklingsfonder senareen

bättrenyföretagblirprojektkapitaliseringenstadierna i ett envoresomav
kräver högresådanfunktion. Encentralriskkapitalmarknadfungerande en

Detdirekta incitament.förmånga har rentsparande och argumenteratsom
och volymförmågaövergångsperiod dåunderbehövasfalldetskulle i varje en

risker byggsochosäkerheterhanteradet gällernär att upp.

aktivt,stödettydligenbörtidigastedet allramöjligenPå alla stadier varautom
finnasskalldetansökanefterendast dela utanskalldvs. inte ut enpengarman

Det ärunder vägen,kunniga etc.meddiskussioneretappmål, personer
följaFördelen medförvaltning.offentligvanlig attförarbetssättetknappast en

stafettväxlingar.besvärligaslipperpå ärgod bit vägenprojektet att manen
heterstafettväxlingcentraladenlänge glömmeralltförRisken är somatt man

marknadsacceptans.

grannlagadettaklaraskallderekryterarhurfråga ärEn sompersonerman
erfarenhetsträningverksamhetenspraktiskadenbehövervärv, ensom man

personligbehovetochinslagetsubjektivastarkadethar betonatJag av
lederoch denanslagstilldelningsköterdenförståelse mellan somsom

denna näroberoende investorerflera typ;därför haIdealetprojektet. är att av
bedömasvårtkundedet attmed NUTEKfråganväckte attjag varaom

överklagagåralltiddetprojekt fick attoch jag att ensvaretpersoner
för denämbetsmannensantyderReplikenhandläggning.ämbetsmans ansvar

dilemma.onekligen röjerhanteringen, ettformella ettrent svar som
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Marknaden sköter idealfalleti dessa funktioner med sina riskinvesterare,
capitalists. Erfarenheten från andra länder talar alltså förventure det kanatt

behövas både associationsformer och ekonomiska incitament samt en
träningsperiod under vilken sådan verksamhet kan utvecklas och etableraen
sig på allvar. Frågan svenska företagareär vill släppa in kapital på dessaom
villkor, något betvivlats. frågaEn vårär OTC-marknad förärsom anna om
tunn.

Amerikanska riskfonder kan arbeta på åtminstone två olika sätt. Antingen
följer de företaget från före dess till slutlig börsintroduktion, försäljning tillstart
storföretag eller nedläggning, eller så specialiserar de på fas,sig speciell tillen
exempel själva startskedet, eftersom olika villkor och kompetens behövs, olika
andel utredningar, olika stöd företagarnatill Bilden här med produktråd,etc.

eventuellt NUTEK, riskinvesterare och så vidare innebärsenare en
motsvarande specialisering. Argumentet för sköta hela äratt attprocessen man
först då kan få ordentlig avkastning på tillväxten, samtidigt intesom man
riskerar stafettpinnen den ömtåligai växlingen mellan olikaatt tappa
specialister och faser.

På motsvarande harsätt i svensk debatt föreslagit ellerNUTEKatt staten,man
något några för få pluralism och konkurrens,nytt skulleattorgan nya organ,
kunna få gå längre finansiering.i har kritiseratMan det gamla förSTU justatt

fokus på viss frågor, de har göra med tekniskatyp attgenom en av som
funktioner, försumma det absolutär avgörande för den tilltänktasom
innovationens slutliga framgång, nämligen kommersialisering,
marknadsanpassning, slutlig försäljning, relation till kundbehov.

förslagDet då ligger till handsnära statlig fondär eller årligt anslagettsom en
hanteras den ideale amerikanske riskinvesteraren, dvs. med medelsom som
ställs till förfogande allt eftersom vissa etappmål uppnås, riskvilligtsom ett

kapital inte inkräktar på uppfinnarens eller rörelsefrihet.entreprenörenssom
Medlen skulle lånas till exempel royaltylån.ut, som

Förslaget har nackdelen den innebär statlig intervention där marknadenatt
borde kunna åtmintonegöra tjänst, dei stadierna och åtminstonesenare om
den utbildningsprocess för riskinvesterare taladevi i detsom om
amerikanska fallet hade klarats Ett problem rekryteringenärannatav. av
fondskötare utredningenäven förslagmottagit på antalettom personer som-

I marknadskonformt sköter sig dennaett urvalsprocesssystemanses passa.
själv, fast den tid och förknippadär med förluster.tar

Eftersom motivet till sådan skullesatsning risktagande, kan inteen vara man
vänta sig eventuell fond blir självbärande, detatt blir vissatrots atten
royaltyintäkter. Fonden skulle alltså behöva påspädning då och då, varför
beteckningen fond någotär oegentlig. Att icke förvaltas inom för ettramen
statligt verk har den fördelen kan uppträda och upplevasatt man som mer
flexibel och förÖppen de ofrånkomliga subjektiva elementen.mer
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harIndustrifonden,exempeltillfråndeinklusiveoffentliga insatser,olikaFör
utvecklingsmedel.ochrisk-återbetalningförvillkorrad olikaprövat avenman

medarbetakanriskpremie,åsättaslånkan extraprincipI manett en
formler.olikaefterroyaltymeddelägande ochkonvertibler,

tillväxt äråtnjutandeikommamedletenklasteochtydligaste att av enDet
detbliroffentlig instansgör. Förriskinvesteraresådelägande, ensomgenom

få avkastninghoppaskapitalendastAgande inteproblematiskt. är ett mansom
behövasituationenkunde hamna i tastatlig attägareockså makt. Enpå, det är

Ägaren riskeraraktieägare.olika läger attmellankonfliktiställning aven
projekt. företagetkonkurrerande Omgällerdetpartisk närbetraktas som

projektbundetochpå delägandeskillnaddetomstruktureras ärbehöver
alltså Ettöverväga.delägandemedNackdelarnaroyaltykrav. synes

marknadsaktörer.normalaförbarafungerarmarknadskonformt instrument

ochåterbetalningexempeltillgranskningarolikaharVi sett av
årensprojekt. Underochtill företaggivitstöd STUför detframgångsfrekvens

fåttfördelskraftigt,förskjutitstyngdpunkt atthar STUslopp nyaman
framtvingatbudgetnedskärningarfördelsstatsmakterna, attuppdrag av

till sinoch NUTEKSTUocksåfaktor kanomprioriteringar. En att numeravara
prioriteradespetstekniskakringtillämpad forskningdominerasFoU-del av

viinnovation är,hanteraAttindustriforskningsprogram.områden somsamt
vid handen tioundersökning procentannorlunda. IVA:s attheltnågot gavsett,

STU tillNUTEK 30medanforskning,kornproduktersvenska industrins urav
på detta.procent satsar

fått198788 för Brandingergruppenanalys STUhar iReitbergerGöran aven
tillkronor, 35miljonersatsades 55verksamhetersmåpå riktigtfram varavatt

projekt.och tillfortsättningsstöd 10tillmiljonersådana,forskningsnära 10 nya
slutet 70-ifrån 8gått ned närmarehadeuppfinnarprojekt procentAndelen av

tillfrån dennaförskjutningsketthadeungefär Dettalet till 3 gruppprocent. en
sådant. Deforskningsanknutetfrämstnyföretagande,teknikbaserat

alltprioriteradesteknikhöjdochsållades bortprojektenvardagsbetonade mer.

framskrivningför NUTEK göroch budgetFörändringar i avenprogram
skall beloppfrånuppgifter NUTEKsvåra. Enligt ettjämförelserna numeraom

det1980-taletbörjananslag ijämföras medkronormiljoner40 ett omsomav
anslagen hardelarOlikamiljoner.290realvärde skulletillöversätts avvara

Eureka-och för sig nyttigtexempel till itillspecialdestinerats,efter hand
svårtnivå.rimlig Det ärvadproblem sägaVårt ärsamarbete. att vore ensom

1980-taletbörjansatsningen ieller motsägasäga att mervaratt avatt --
dag.den irimlig än
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Nätverk,7.9 teknopoler

Åtskillig uppmärksamhet har under de femton åren riktats företagsenaste mot
skapats avknoppningar från högskolor och universitet, med ellersom genom
teknikparker och forskningsbyar. harNUTEK till exempel särskiltutan ett

för dessa teknopoler, och vi har antal analyser utvecklingensett ettprogram av
vid dessa kuvöser för företagande.

likaEn minst viktig avknoppningskälla storföretaget.är anställde fårDen inte
förverkliga idé där, eller såsin har idén föga företagetsmed verksamhet att

varförgöra, alternativet blir företag. USA brukarI tillstart egetav man
exempel påpeka även Raytheon är företag så haratt ett stortom
avknoppningsföretag från koncernen många fler anställda. I Silicon Valley talar

The Fairchildren, hundratals och åter hundratals avknoppare första,iman om
andra eller tredje generationen från förstade halvledarföretagenett av nya
Fairchild Semiconductor, 1958. I skildringen storföretagsstartat av
innovationsverksamhet med företagjag aktivt bistår avknoppare.tog ett som

Inom ASEA lade fast1986 policy förfara så.just skallMan intaattman en om
attitydgenerös anställda vill och aktivt bistå dem.gentemot starta egeten som

aktiva biståndDetta innebär dock nödvändigtvisinte order eller aktiekapital
kontaktskapande, styrelsemedverkan och liknande. Idén detutan är att nya

företaget skall stå på ben så fort möjligt. någonUtan fullständigegna som
inventering går det vidare identifiera halvdussin ASEA-utan att ett
avknoppningar skapats sedan denna policy lades fast.som

har skettHär omsvängning i svenskt storföretagande. kanske årFör tjugoen
sedan inriktad på det företagsintressetsnäva och på få behållaattvar man mer
de kompetenta och företagsamma individerna. arbetet påmest I de nya
teknikbrostiftelsernaw har från Ericsson-koncernen föreslagitspontantman
paraplyverksamhet för avknoppare från svenska företag. Inställningen ärstora
på sätt positiv inom Volvo-konceren, enligt ledandesamma personer som
utredningen kontaktvarit i med. den månI avknopparna med sig någottar

investering för moderföretaget bör träffadet gårepresenterarsom atten
royalty-avtal eller liknande, menar man.

falletI anställd uppfinnare med udda idé kunde periods tjänstledighet meden
bibehållen anställningstrygghet möjlig såväg gör Frankrike.ivore en man-

19Prop. 1992932170,avsnitt 12,122.3. En samverkansform och vissa kapitalfrågor.ny
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förslagUtredningensKapitel 8.

verkligen blirså resultatetmåste formasinnovationsverksamhet attStöd till
vid målsnöret. Varningkravhindrandeellerprojektanslagbara rentavinnovation, inte

projekt ellerteknik,vad gällereller hänsynkriterieroförenligablandaockså för att
personer.

investeringsklimat, inganäringspolitiken:överlägset generelladenviktigast ett gottår
lågasparande ochhögtosäkerhetsmoment, räntor.ellerskattersnedvridande

ochutbildningsmaterialpåverkas attbordeInnovationsklimatet även genomgenom
börRegeringeninnovationsvecka ettnationelltillregeringen att arrangeras.enser

motverkarmisshuggåtgärderregler ochtillinnovationsombud inteatt avsom ser
missas. Detstimulera innovation intetill ärmöjligheterliksom attinnovation att

förbättras.förstås och hela tidenbättrelandets innovationssystemviktigt att

förs fram:demförslag tillhörkonkretaFöljande som

full skattetransparensmedinnovationsfonder0
innovationsetiskt råd0

royaltyuppfinnaresförmånsbeskattning0 av
fördelaårliga medelmiljoner kronor imed 100 attInnovations-Centrumett0

patenteringsfondinklusivestadier,innovationsförsök tidigai en
teknikupphandlingsatsningpåbyggnad UTEK:skraftig N nya0 av

åtgärdereventuellapá8.1 Krav

detinnovationsverksamhet ärstödet tillentydigt positivariktigtendaDet
upphandlingendåförutsätterteknikupphandling. Detformen atttar avsom

tillräckligtupphandlaren ärreellt behovochkonkretåterspeglar attsamtett
kompetent.

stöd tillfallgroparrisker ochdenågotkonstaterande sägerDetta somom
fel. finnsleda Detför intemåste undvikainnovationsförsök gottatt om

såutformatsstödformerländer hurfrån andraliksomfrån Sverigeexempel
få fram produkterpåfå stöd intepåblivit duktigasökande attde attatt men

tänkterisk denreellmarknad.konkurrenskraftiga på Det är attär enensom
handläggarestödet och dess änhanterablir skickligare i attinnovatören att

försökkan kartläggasendastmarknadens kravdetillsig genomsomanpassa
behov.och derasmed kundermisslyckanden i mötetoch

risk,på ytterligare mönsterexempelkomEnergikrisen ett1973 att somenge
Sverige. medel förerbjödManliksom iStorbritanniengick i USA,igen

på olikasyftetuppfinnande, medtillutveckling, inte minstforskning och att
skapadesPå så visenergikällor.alternativaoch nyttiggöraenergisätt spara

uppfattningenforskareliksom hosföretagare attuppfinnare ochhos --

20 Samhälle 1984:4.energiteknik; Företag79-5837:Innovationer inomSTU-rapport

169



dessa statligt stödda aktiviteter representerade verklig marknad påen som var
väg utvecklas. kom också fram rad uppfinningar.Detatt en

själva verket hade dennaI konstruerade skuggmarknad ingen motsvarighet i
verkligheten. de flesta fall företagare,I hölls väl uppfinnare och forskare
skadeslösa för projekt, deras koncentration,sina entusiasm och insatsermen

till förspillda,del direkt eftersom motiveratstor engagemangetvar var av en
illusion. Naturligtvis de satsade medlen också mångai fall förverkade. Ivar

fallvissa föll utvecklingen på förbisett så bjudande, uppenbara och välatt man
kända krav säkerhet, byggnormer brandföreskrifter.ochsom

Å andra sidan fanns det fall oerhört snabbaomvänt innovationsprocesser,av
där de ändrade relationerna för härinsatsresurser energiprishöjningen- -
gjorde till exempel aluminiumindustrin med rekordfart infördeatt
innovationer. skeddeDet andra stimulanser marknadskrafterän ochutan
konkurrenstryck.

Om alls skall använda skattemedel måste motiven mycket starka.man vara
Utöver det kostar administrera stöd så innebär utnyttjandetatt att ett av
skattemedel i sig betydande välfärdsförluster.

ochI med det saknas entydig innovationsprocess och finns mångfaldatt en en
olikartade innovationsverksamheter skapandet ellerär vidmakthållandet av

där dessa verksamheter får utvecklas generellt önskemål. Två olikaettarenor
världar skall uppfinnandets medmötas: nyskapande och affärssekretess och
den regelstyrda myndighetsstrukturen med och demokratiskaöppnasom
rättsprinciper oväldigt skall förvalta och administrera offentliga uppgifter. Den

skulle kunna skapas finns kanske redan; den kallas marknad.arena som

de flesta fallI idén inte färdig frånär början, den måste gå igenomutan
skiftande öden stötande och blötande deninnan på marknaden.av passar
Många har konstaterat i sådan är viss brist påatt snarasten process en pengar

Med begränsade medel tvingas nämligen entreprenören skapaen attresurs.
intäkter tidigt och verkligen lyssna till de presumtiva kunderna.

Risken med alltför medel dyrtär på lösa fel tekniskastora att satsar attman
problem eller rullar marknadsföringssatsning för någotut stor ären som
ofullgånget eller siktar fel. medlenFörst när slut börjarär den egentliga
anpassningen, och då kan det för då företagaren förlorat sinasent,vara nu
uppbackares förtroende och idén förröjd konkurrenterna,är kan bygga påsom
pionjärens misstag.

Lika litet något på innovationsomrádet dennaär principannatsom om
självfinansiering generell: det beror på idén, det beror på uppfinnarens,
företagarens och företagets bakgrund. I den mån medel bör denexterna satsas
aktive riskinvesterarens metod tillämpas: arbetar i flera steg,man nya
investeringsmedel förs till projektet endast sedan olika etappmål ochpasserats
grundidéernas bärkraft bevisats, alternativt idéerna modifierats. handlarDet
alltså tålmodigt, aktivt och klokt kapital.ettom
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utformning det gälltolämplig närfåttpå stödexempelfinnsDet ettatt en
lyckas medlönatenkelt sighar helt inteåterbetalning. Det ettpå attkraven

på företaget, närjuståterbetalningskravendå bryterprojekt ryggen-
och undvikas.måste beaktas Inteeffektergång. Sådanaförsäljningen kommit i

formas såmisslyckat projektvidskuldavskrivningmöjligheten till attheller får
konsekvenser.motsvarande negativadet blir

varierad företeelse detkomplex och ärinnovationsverksamhetEftersom är en
någon deenstaka stadium inågotinte barabeakta helaviktigt systemet,att av

finns förentydigt.beskrivas Delåter siginte argument somsom ensprocesser
skedena i idéprocessen,allra tidigasteåtgärder gäller desamhälleliga men

verksamheten kan fungera.helameningslösa intebliriskerarinsatserna att om

buds,åtgärder ställs tillåterspeglas demångfald måste iochKomplexitet som
Bivillkorensnårskog varianter.nödvändigt detsammavilket inte är avsom en

pick theutreda fram ochförsökliten;få, selektiviteten varjebör attvara
för så kallad highanvändningensvenskaundvikas. bästamåste Denwinners

Skogsmaskinerkanskedatorernödvändigttech behöver inte utanegnavara
datakraft.med intelligentutrustade

icke-existerande innovationsprocessendenbeskrivningkunde minMan avav
vadgår dra slutsatserdetSå det inte,går äringet göra. attutanatttro att man

skall undvika:

eller olika intressen. Omfunktionerolikartade ärBlanda principielltinte som0
skilja mellan de intressensålundanågon projekt kani ettsatsar somman

finansiärsoch dennamellan projektet justtill projektet har,idégivaren
uppfinnare, uppfinnare,idé,stödja idéer,Gäller detegenintresse. att enen

för finansiärerföretaget, eller bäddaprojektet, att

skilj mellan olikaochihop forskning innovation;Blanda heller inte0
verklighetsbeskrivningkorrektutgångspunkteninnovationsförlopp. Ar en

generaliseradalltför förenklad ellerdennaeller är

undersök allakonkurrenskraftig ochinnovation,Tänk på målet, om0
falla fällanbalanserade; undvik iochnödvändiga faktorer belysta rättär att

teknisk utveckling.idéer ellerenbart stöttaatt ren

konflikter krävafinns, liksom imålkonflikterGranska roll- ochde att0 som
kan behövaspsykologiska kompetenskunskap, den skildaoförenlig t.ex. som

forskare.uppfinnare ochmedi umgänge

organisatorisktfinns tillalla möjligheterSe till utnyttjaatt0 som
oftaåtgärder så inteellererfarenhetsbaserat lärande. inteByt attsystem man

de olika prövats.hinner resultaten. Utvärdera ansatser somse

utvecklingsbudget och krävbygg inArbeta systematiskt med experiment, en0
för löpande drift.förden används utveckling, inteatt
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Hys ingen till duktigövertro individs arbetssätt och nätverk kanatt0 en
reduceras till eller bruksanvisning sedan gårvidareett system utanen som

kopiera. Vad personligt och subjektivt- vadär objektivt ochär iatt passar
förvaltnings- juridisk proceduren

förVarning skapa skuggmarknader inteatt motsvaras0 som av en
bakomliggande efterfrågan föreller glömma bort vad de reelltäratt som-
styrande faktorerna.

lärdom frånEn energikrisens dagar är viktiga medel, beskrivnaatt0 annan
redan klassiskai innovationsstudier, utbildning och information. villär Det
säga i detta fall hade på hjälpa uppfinnarnatjänat med utbildningatt attman
kring behov med energianknytning, liksom pekat påom man var
information fanns tillgänglig.

Offentliga måsteinsatser demotiveras är angelägenhet,attav en gemensam
och det kräver dels samhällsekonomisk avkastning, dels det råder tydligaatt
marknadsimperfektioner. har denVi samhälleliga avkastningen påsett att
innovationsverksamhet kraftigt överstiger den fråganprivata, denårmen om

det för degör projekt stöd skulle till.extra ettsom

förutsätterInnovationer investeringar och investeringar befrämjar också
innovation. Ett generellt investeringsklimat tillhör de viktigastegott
förutsättningarna för bra innovationsklimat.ett

Skatter och samhällets övriga spelregler detär signalsystem normalt skallsom
uttala vad samhälleligtär signalsystemönsvärt. Det är med betydandeettsom
fördröjningar. ingårDet viktig faktor företagsi och enskildas planeringsom en
och påverkar indirekt näringsklimatet dess psykologiskai mening.
Misslyckanden det beträffande skuggmarknaderna på energiområdet kansom
få kvardröjande skadeverkningar potentiella idégivare känner bedragnasigom
och besvikna.

ekonomiskaDet signalsystemet dock det enda. Innehålletär inte och sättet att
förmedla utbildning implicit explicit,än anvisning vad ärger, mer om som
samhälleligt önskvärt. heller åtgärderInte är USAs uppfinnarveckatypav
försumbara miljöpåverkare. Sådana demonstrationer ochintressesom av
positiva värderingar får dock inte praktisk handlingmotsägas det gällernärav
ekonomisk politik, innovationssystemets utformning Då blir resultatetetc.
besvikelse och totalt negativt.sett

Trögheterna i signalsystemet egentligen åtgärdgör bordevarje övervägasatt
och avtalsbindas så långt den kan årstio livstid,att typges
försvarsuppgörelserna. fortlöpandeDen bör värderas.

direktEtt signalsystem finns vidare form regler ochi villkor. harJagmer av
redan nämnt styrande krav på energiområdet. avståMan bör frånom
klåfingrighet med regler förbud,och liksom hur problem skall lösasatt ettange
i stället för och generella krav. Detta är grundregel föratt ange ramar en
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dock principen visarlåta självklar princip,och kanteknikupphandling attsom
påoch inriktning vissadetaljstyrningefterleva. Selektivitet,svårsig att

både signal ochsnedvridariskerarspecifika medel eller att mersomresurser
direkt.

olika tidshorisont. Detbland mednivåer,dela iVi kan insatserna annattreupp
den osynligapå sikt, enligtfungerar ochsignalsystemetekonomiska anonymt

beteende detkapitaltillförsel och företags igällerhandens princip. Det
praktiska livet.

demonstrativa,imageskapande ochinriktning dennivå eller är attEn annan
viktigtuppfinnande bra och innovationhålls levande ärförställningenden att

får raktdockpositiv demonstrationpsykologiska klimatet. Endet motsatt-- medsamklangsignalsystemet iekonomiska och övriga äreffekt detinteom
vad sägs.som

det måinnovation,sikte pådet direkt stöttatredjeDet är atttarsystemet som
såddkapital. härexempel Aveneller tilleffektivtmed patentsystemettvara

två andraöverensstämmelse med demåste rådagäller det systemen.att
ochfår uppfinnarestöd luramed sådant riktatSärskilt gäller inte utatt man

fotfäste. Då blirfå vidarefinns möjlighetpå det sedanidéer attutan attarenan
slöseri medbacklash. dessutomresultatet Det ärdet långsiktiga negativt, en

sedan andra delaridéerpå utvecklingskattebetalarnas att satsa omavpengar
ha stället.borde gjorts iså bristfälliga det där instatsernaärär attsystemetav

nivåerna.deinfallsvinkel griperockså fjärdeSlutligen finns det treomsomen
ochsjälv, nämligen analyserutredningdelar dennaDen representeras avav av

samhället.iför förbättra själva innovationssystemetattprocesser

8.2 Samhällets spelregleri stort

livsskatteproblematiken,kan komma ifrån mittunderligt jag inteDet är att avmen
har kanskegäller rutinuppgifterkraft, tid, oftaskapande kraft obs skapande som

vad slöseri medgått detta vilt slöseri jag inte13 åt till den. Om inte vetär ett resurser
är.

inför utredningenHans Rausing

försjälvändamål. de heller inteDetföretag innovationer ärInget ettser som
flera medelföretaget innovationsamhället eller ärFör att tryggaettstaten. av

samhället på motsvarandekonkurrenskraft, överlevnad. sättvinst och För är
konkurrenskraftigt näringslivför skapainnovationer viktiga just att ett som

väl kvalitativasysselsättning, likakan materiellt välstånd, inklusivetrygga som
förbättringar via innovationer.

industriell verksamhetförknippade med såvälInnovationer är nära som
påverkarinnovationspolitiken omfattar alltvarför den totalatjänster, som

stycken där den harall politik dedessa verksamheter totalt isett snarast-
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innovationspåverkan. utformadDå denna politik mestadels med helt andraär
syften, sociala, kan dessa överväganden underordnasintet.ex.
innovationsvillkoren. Dock händer det själva den praktiska utformningenatt

olika åtgärder påverkar möjligheterna till enkeltonödigtvis innovation, heltav
för denna aspekt, kreativitet, förnyelse, har förbisetts.att

kan sådana förbiseendenHur undvikas regeringarbetet tillgodoses generelltI
formerjämställdhetsaspekter liksom rättsliga korrekta. föreslårär Jagattex.

regeringskansliet på motsvarande får till tilli sättatt att atten person ansvar se
alla lagar, regler och regeringsåtgärder huvud underkastasöver tagetnya en
kritisk granskning från innovationssynpunkt.

skall inte här utredningens alla överväganden kring olika aspekterjag upprepa
innovationsverksamhet. Slutsatsen blir den del närings- ochattav av

finanspolitiken främst berör innovationer den påverkar enskildaärsom som
uppfinnare, nyföretagare existerande företags innovationsarbete. Indirektsamt

vidare utbildningspolitiken viktigt element, liksom delarär ett av
forskningspolitiken. liksomAssociationsrätten det industriella rättskyddet,

central vikt.ärpatentsystemet, av

idéer frånAtt skall ha lika chanser innebär frihet korruption eller mildarenya
snedvridande mångfald friingrepp i marknader, och konkurrens. Viktigt tillär
exempel aktieutdelningar dubbelbeskattas eftersom det deninte skaparatt
bekanta inlåsningseffekten: vinstkapital i existerande företag ställetistannar
för erbjudas projekt konkurrerar på fri kapitalmarknad.att nya som en
Reavinstskatten bör maximalt något lägre, fall för25 gärna iprocent, vartvara
någorlunda uthålliga placeringar.

Företagandet generellt och därmed också de företagen påverkasinnovativa av
det blir lättare driva företag,och det lättareäratt att starta attnya om

expandera något påverkas förmögenhetsbeskattningen liksomsom av om-- -
det upplevs riskfylltmindre nyanställa. två faktorerna har enligtDeatt senare
företagarnas uttalanden tillbakahållande för växtkraftiga företagsvaritegna
expansion.

vanligaste finansiera nyföretagandeDet sättet sparmedel ochäratt ett genom
borgenslån, varför ökat sparande vikt. konkurs bordeär Borgen iett av en vara
avdragsgill. företag, och små företag, borde behandlasNya inte sämre än stora
företag. bordeEntreprenörer inte behandlas vanliga anställda: densämre än

betalat för arbetslöshetsförsäkring också omfattas sådan.börsom av

osäkerhet projekt förenade med förändringDen innovativa är gör varjeattsom
räntenivån uppåt får antal innovationsprojekt läggas ned. Ett visstett attav

projekt betalar på årsig med kalkylränta4 10 visar sigantaget procentssom
betala på påsig 4,5 med 20 och kalkylerar medränta 5,3 30procents om man

lättDet hitta lika realistiskt projekt betalar på årär sig 4,5procent. att ett som
med på år når förlust10 6 med aldrig med20 än 30procent, annatmen som

kalkylränta.procents
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enklafått följandekemiföretag har visvensktframgångsrikt, innovativtFrån ett
under vissaavkastningkraven,slår påinflationenför hurtumregler

inflationutdelning: med ingensoliditet ochbeträffande skatt,förutsättningar
och medavkastning 10avkastning, med 30515 procentsprocentprocents

inflation 45 procent.procents

utomlands och placeralåglåna till räntaför företagdet lönsamtOm är att
finansiella transaktioner isådanakommerhög Sverige,medlen till ränta i att,

produkter,utvecklingframför osäkerföredrasaktieägarnas intresse, av nyaen
dubbelt såprojektportfölj meddiversifieradåsatt riskpremie. Enextra enen

fårbörsportföljen enligtdiversifieradedenhög risk som
riskpremie 15-18Industrifondsutredningen räkna med procent.omen

slag,med kaninnovationsförsök förenatärosäkerhet varje treDen vara avsom
projektet.förmågan hanteradet villmarknad och organisation, sägateknik, att

avgörandeden allmänhetmarknadsosäkerhet, idet sigVanligast rörär att om
punkten.

destoupplevs existeraräcker med deosäkerhetsfaktorer och detflerJu att --
för detalltså viktrisker.för innovativa Det ärblirmindre utrymmet att ta av

beslutosäkerhetsnivån låg liksominnovationsklimatet ärsvenska attatt som
fast.liggerpåverkar innovationssystemet

värderas bara idessutom inteförslag och åtgärder börEffekterna olikaav
åtföljasförslag börlöpande.och utvärderas Varjeförväg granskasävenutan av

fyravärderas efterOlika stöd kanvärderas.hur det kanbeskrivning aven
principer

återbetalning och avkastning-
-försäkring misslyckandemot

resultatetmätbar avläsning av-
prioriteringarhänsyn till samhälleliga-

påPåverkan samhällsklimatet8.3

uppfinnarfestivaleranordnaNobelpris; iVälj hjältar. Skapa innovatörernasettnya
års skattefrihet.beviljas tvâaffürsidéløpprockgalor. månadensstället för iVinnaren

nyskapande.och högkolor förGymnasier inrättas

till EkonomikommissionenWikströmSolveig

till nyföretagande ellernyskapande,Inställning och attityder till tekniskt mer
Konsekvensernamellan olika länder.specifikt uppfinnaretill varierar enav

Storbritannien,omdiskuterade itydligast ochattityd kanskenegativ är mest
och teknisk utbildningnaturvetenskapliggäller tillströmningen tilldetnär

stipendier,påverka bl.sökerdessa länderi USA. Iäven a. genomman
grundskolenivå och uppåt.böcker påpopulärtekniskatävlingar, läromaterial,
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ågärderStatliga och regeringsbeslut påverkar sällan på kort sikt attityder och
värderingar. medel finnsDet exemplets makt, fallär i vart att stats-som genom
och näringsministrar ofta vid och medverkarnärvarar i medarrangemang

anknytning till innovationsverksamhet.

Underlag för utbildning

Forskningsrådsnämnden har stående uppdrag sprida bred informationett att
vetenskap och teknik. NUTEK, och harIVA SUF också sådana uppgifter.om

bör tillsammansDe få uppdrag frami varierat och rikt underlag delsatt ta ett
för allmän folkupplysning förinnovation, dels undervisning iom
innovationsfrågor på olika utbildningsnivåer. En arbetsgrupp bör närmare
analysera vilka insatser kan bäst till exempelgöra monografier kringnytta,som
svenska innovationer med slagkraft.stor

Årlig innovationsvecka

Regeringen bör med innovationsanknytning och relation till Närings-ge organ
och Utbildningsdepartementen i uppdrag genomföra årligatt en
innovationsvecka. Organen blandär PRV, IVA, ochNUTEK, SUFannat
universitetskanslern, gärna Tekniska Muséet. Veckan invigs statsministernav
eller inäringsministern harUSA det ibland varit presidenten. Under veckan
framför årligaregeringen sitt innovationsbudskap. Själva processen genom
vilken detta fram kommer betydelsefull.tas att vara

tydligtFör lägga tonvikten på marknad, behov och därtillatt kopplad
problemlösning utifrån dessa kunde överväga inrätta särskiltatt ettman
problemfinnarpris.

Uppfinnarutbildning

högre utbildningFör och forskning finns etablerade undervisningsformer. Som
vi konstaterat förgäller hela utbildningsväsendet, barainte i Sverige, att
kreativt tänkande har svårt göra sig gällande.att

Högskolan i Halmstad har med sina utvecklingsingenjörer visat vad en
annorlunda utbildningsform kan innebära; resultaten vad gäller idéer, patent,
produkter och nyföretagade inte baraär lovande förbluffande. finnsDetutan
ingen anledning alla skall kopiera Halmstad; det karakteristisktär detatt äratt

högskola sökt sig och profil.vägar Högskolan i Karlstaden ny som nya egen
har planer på något i huvudriktning.samma

Som finnsvi det uppfinnarbegåvningar inte desett i ochtestsom passar
urvalsmetoder utformats för högskolestudier. Vid folkhögskolan isom
Grimslöv har med frånstöd bl.a. Näringsdepartementet utvecklatman en
utbildningsform lär kreativa individer handskas med kreativitetsinattsom
bättre och produktivt.mer
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erfarenheter,dessakunde bättre utnyttjaönskemål attförstaEtt attvara
håll. andratill på andra Ettså de kundeoch analysera dembeskriva att tas vara

håll, tillutbildningsanslagen på allaandelönskemål skulle vissatt avvara en
bl.a.vidareutveckling, iför ochexperimentfemexempel procent, avsattes

kreativitetsstimulans.riktning av

ordentligthand tills utbildningenförstafå förnyat förtroende iGrimslöv bör
högreutbildningskostnader på nivå medRiktlinjer börutvärderats. vara

spridersammanställer ochvillkor skallteknisk utbildning. Ett attvara man
antalmedel. bör kunna inrättasanslås särskilda Deterfarenheter, för vilket ett

år.stipendieplatser, tiot.ex. per

utvärderingssekretariatUniversitetskanslernstillsammans medbörNUTEK
medHalmstad, Grimslövutvecklingsutbildningen ifrån ilåta fram resultatta

erfarenheterna kanhurinnehålla rekommendationerMaterialet skallflera. om
håll.på andraomsättas

Adjungerade uppfinnare

högskolanpå deltid för tillprofessoreradjungerarPå sätt attsom mansamma
och detfrån näringslivkontaktererfarenhet och kompetensknyta samt

på deltid vidadjungerade uppfinnaremed antaloffentliga bör pröva ettman
Tankenteknikbrostiftelsernasnågot bör inomhögskolorna, ram.rymmassom

kompetensoch dessaåstadkomma korsbefruktning utnyttjaär attatt personers
Avensprida detta till undervisningen.självfallettill problemlösning attsamt

innovationsklimatet bör bli positiv.detinverkan på allmänna

skyddlmmaterialrättsligt

uppfinnares idéerfå är där företagfall oavsett hur de utnyttjatDe utanen
två ojämlikaobalansen mellanden naturligaliksom iblandersättning, parter,

undergräverinnovationsklimatet.effekter på Dehar starkta ett
skydd aldrig helt kanimmaterialrättsligt ersätta.förtroendeförhållande ettsom

rädd föruppfinnaren fördärför ärIdéer riskerar därmed inte utnyttjas attatt
information.tillräckligdela med sigatt av

bidrarNUTEKfinns på själva uppbackningenexempelDet ettatt somav organ
åtgärder förbättrasvårt statligatill obalansen.minska Det är attatt se

Etiskt rådinrättandetföreslår dockpersonliga förtroenderelationer. Jag ettav
och SUF,NUTEKetableras och drivas IVA,för innovation, att av

statsbudgeten. Dehar anslagredan överorganisationer tresom
få uppgifterfarenhet tillkompetens ochbör själva på basenorganisationerna av

kalla tillRådet, inklusive sigdetaljutforma funktionen hos representanterattatt
verkningsfullt medbedömsIndustriförbundet, dettaför ellerPRVt.ex. om

på uppgift.tanke mål och

medsamverkansvenska regeringen idet internationella samfundet bör denI
systematiskaannorlunda patentkulturandra verka för landsinteatt ett genom

funktion.patentintrång kommer hota hela patentsystemetsatt
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bör utredas patentintrång såsomDet brott offentlig institution,ett motom en
kan bli föremål för allmänt åtal.patentet,

Sällan kan uppfinnare eller företag med endastetten ens egna resurser
formulera patentansökan så den klarar formella och andra krav föratten
godkännande. Ett patentombud kan därutöver bidra till förädla och förfinaatt
uppfinningen tillsammans med uppfinnaren diskutera vad skallattgenom som
skyddas och hur.

Patentombudens arbete anknytningi till skapar slutenheträttssystemett en
inför utredningen beskrivits brist på fungerande konkurrens ochsom som en

därmed högre kostnader. pekar på denna frågaIag viktig granskaattsom
eftersom fungerandenärmare, konkurrens alla uppfinnare,gynnar --

patentombud och samhälle i stort.

Uppfinnarstipendiater

kultursektornInom liksom för forskarutbildning stipendieformen välär
utvecklad. finns sålundaDet konstnärs- och författarstipendier, inklusive
sådana på livstid. kundeMan för något liknande på denargumentera
materiella kulturens område just detta den materiell påär och leverattmen
marknadens villkor på på språkområdesätt än litet görannat poet etten
rekommendationen mindre uppenbar.

ställetI för uppfinnarstipendierjag argument artser av somsamma
doktorander har, det vill riktade till lovande uppfinnare fårsäga unga som
ekonomisk grundtrygghet fyrai år. sådanaTio stipendier år och medvarje en
varaktighet fyra år skulle med stipendieformen överslagsmässigt kostaav
knappt miljoner5 kronor årligen. Stipendiaterna skulle kunna iutnämnas
samband med innovationsveckan.

Specifika8.4 åtgärder

Regelsystem

Patentsystemet

Då och då dyker frågan enklare registreringsförfarande detänettom
kvalificerade rättsskyddet 1990 rapporterade justitierådet Anderspatent upp.
Knutsson fråganutreda den inte näringslivet bedömdessatts att attsom av som
tillräckligt intressant för leda förslagtill bruksmönster, svenskatt om en
motsvarighet till vad finns sedan länge Tyskland ochi sedan nyligen isom
Danmark och Finland.

Utredningen finner bruksmönster särskilt förär intresse enskildaatt av
uppfinnare och mindre företag. Genom metoden vunnit insteg iatt ettnu par

våra nordiska grannländer finns det och för Sverige relevantareav mer
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Även för fråganerfarenhet på. den europeiska integrationen talarbygga attatt
fått föreslår därför arbetet påbörjas med införaförnyad aktualitet. Jag attatt nu

svenskt bruksmönster.ett

Innovationsfonder med skattetransparens

företag obeskattade medel utvecklingsprojekt.Ett kan i Omettsatsa nyttav
företag, och projektet sedan gårdäremot isatsar ett externtsummaman samma

påmed behandlas projektet alls det varit internt.vinst, inte sättsamma som om

oformlighet regelsystemet och brist det gäller deDetta är i nären en
associationsformer finns bolagslagstiftning.i svensk andra länderIsom

något olika form den rättsliga möjlighet här föreslås.existerar i som nu
Eftersom associationsform något införainte skulle kosta däremotatt menen ny
skulle för tillgången på riskkapital, bör den formas ochbetyda mycket
genomföras snarast.

stiftelser, aktiefonderantal kapitalplacerare, främst och andra ochEtt pensions-
förmågaandra med möjlighet placera tålmodigt kapital med risker föratt att ta

uppnå hög avkastningsgrad, skulle kunna denna möjlighet.utnyttjaatt nya
placeringsformer måste för begränsad del fåVissa dessa sitt kapitalav en av

tillåtelse finns.de risker samtidigt Tålamodsfonden skulle öppetatt ta som vara
för kapitalplacering under period, något år. Sedan den ochviss stängsen
arbetar under viss period, något decennium. Placerade medel icke likvidaären
och riskfyllda. för riskfonderplaceringarna Minimitiden placeringar i deär

omfattas den associationsformen år. Vid slutet fondensär sjusom av nya av
delas förlust plus tillexistens kapitalet minus vinst, investorerna,ut, ratapro

allt efter avtalad kostnads- och vinstdelning med den eller det företaggrupp
åtagit investeringsportföljensig skapa och medverka aktivt iattsom

förvaltningen investeringarna.av

Kostnaden för förknippasingen. Kapitalplaceringar kan i och sig medär
eventuella skatteincitament, redan själva associationsformen skullemen vara
stimulerande.

Exploatering uppfinningarforskaresav

svenska där forskaren själv sina uppfinningar, uppkomnaDet ägersystemet ur
forskningen, forskarekan problematiskt. Några intresserade ochärvara av
förmögna föra vidare, medan många klarasin idé inte denär överatt attens
går och finns har tillräckligt kapitalexploatera. Det ingenatt patentera attsom
föra idén fram marknadsfärdig produkt, och förtill i sig kanmer som vara
licens lika väl tillverkad Motsvarande systemfel rättades till USA,isom vara.

effekter för följd.med positiva alla inblandade som

Teknikbrostiftelserna bör innehålla funktion kan jaga ochpatenter-en som upp
exploaterbara idéer och ha möjlighet sluta avtal kring idé leda denatt samten
fram till patentskydd. Skall sedan idén så regelrättlicensiera krävsman
försäljning den, vilket kan fordra utredning, avtalsjuridik och här haretc.,av
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teknikbron medel forskaren normalt saknar. Intäkterna kan delas mellansom
på börforskare, teknikbro, institution lämpligt och vid Stanfordsätt;etc. som

forskaren få gå till ellervälja mellan universitetets licenskontor heltatt att satsa
på hand. analogi med det amerikanska förfarandet kanIegen man gynna

licenstagare med lägre för företag från ståreuropeiska royalty länderänen som
utanför EES.

Kontakter

frånAvknoppningsföretag storföretag

Alla de högskolorna har teknikparker och företagsbyar. återfinnsHärstora
företag forskare, studenter efter eller till föreoch medstartatssom av av

liksom enheter från storföretag med behov närhet till högskolan.examen, av
Avknoppningsföretagande från företag,existerande främst storföretag, är en

Ävenlikaminst potentiell forskningsföretagen. dessa företagstor resurs som
har behov stöd början och då främst icke-materiellti slag kontakter,av av -
råd, och utbyte med andra i situation.uppmuntran samma

Teknikbron kunde hjälpa till med erbjuda paraply för den begynnandeatt ett
exploateringen. frånDen organisation avhoppet sker kan få lämpligtettsom
royalty-incitament eller möjligen delägande någon form.i

Kanal för uppfinnares anlitande forskareav

idé kan för förverkligande fallEn sitt kräva någon dyrt eller ityp vartav
besvärligt materialprov, någotexperiment, materialutveckling eller liknande,

högskola har för, kanske både laborativt och kunskapsmässigt.som en resurser
uppfinnaren detFör fördel få dra sådanastor nyttaattvore en av resurser.

Dock gäller hela tiden alltför fokusera på tekniskainte ensidigt idénsatt
påmeriter kommersialisering, marknad, kund.utan

Teknikbrostiftelserna skulle kunna instrument för denna kontakt,tjäna som
med villkoret de bör ha något till på detta, forskaren måste fåmotivatt att satsa
betalt åtminstone för tid och uppfinnarrådgivareinsatta SUF:s måsteresurser.
hålla kontakt med stånära de teknikbroar kan för denna insatser.typsom av

finns franskaDet nätverken, AiFtyska och europeiska Craft analogier att
lära av.

Börs, marknadsplats, Iänkorganisation

Högskolor i USA kan fungera remissinstans det gäller hittanär ochattsom
utveckla teknikupphandling. De vägledare förtjänar riskinvesterare,som

capitalists. kanDe för företagsutvecklingtjänaventure MITsom arenor som
Enterprise kan idéfrukostarForum. De ordna där uppfinnare, forskare och

på två minuterentreprenörer idéer sedan frukostenipresenterar som
deltagande eller företaginvesterare kan korridoreni efteråt få- -
demonstrera sitt tidiga för. Teknikbrostiftelsernaintresse skulle kunna stå för
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föreskrivasdetalj kaninaturligtvis inte utandenna insatsertyp somav -
samverkan med NUTEK:sfram, kanske imåste experimenteras

SNITS.teknikupphandlingsprogram

Skatter

på royaltyskattuppfinnarkostnaderförAvdragsrätt -

personligen och icke viabekostar sinafå uppfinnarede relativtFör patentsom
avdragsgilla inkomstoch tydligtdirektpatentkostnaderföretag bör motvara

sambandutgiften iåtminstone denomfattaHelst bör detta äventjänst. storaav
risken förpatentombudskostnaden,nämligenpatentsökning,med men omen

tillämpas, exempelvishand takförstabedöms för bör iskatteplanering ettstor
avgifterpatentverksoch utländskasvenskaandra hand endasttvå basbelopp, i

på miljoner kronorberäknas belöpa sig 5för dettaavdragsgilla. Kostnadenvara
år.per

år intäkter.för fem drasinomUppfinnarkostnader kan dagi motatt avsparas
fåungefär årnaturliga fördröjningarmed olikatanke på det attMed tretaratt

år.förlänga den till tio Detalltför rimligadenna tid kort. Det ärär attett patent,
behandlingskattemyndighetemasförspridda riktlinjerbehövs generella och av

uppfinnare.

skattefria. andra länderheltmånga länder Ipå iRoyaltyinkomster ärpatent
investeringen ikapital. Skäletinkomst ärdebeskattas attavsom

kapital.och arbete kanpatentkostnader ettsomses

därefter beskattastvå åren,skattefri de förstaförslår royaltyinkomst ärJag att
för bådeSkattefria år skapar incitamentkapital.den inkomst ettsom av

början, downistörreoch licensgivare göralicenstagare att somsumman
faktisktför licenstagarenincitamentskapar sin störreDet i atttur ettpayment.

får på såuppfinnaren sätt störrefrieoch det snabbt. Denutnyttja patentet, en
vanligt beteende.uppfinningar; det vii ärinvestera sett ettatt somnyasumma

särskilt belöna sinaför företagdet intressantareDetta gör attarrangemang
såsomnågot belöningstak,eventuellt behövaskananställda uppfinnare. Här

uppfinnare;anställdabelönasNormalt inteförekommer några länder.i
innovationsklimat företagen.iskapar ettarrangemanget gynnsammare

uppfinnaren lagtfall harantalhar kunnat konstatera iJag att ett
Med deteller alls.mindre intede beskattasroyaltyintäkterna utomlands, där

uppfinnaren skullebort ochfallaskulle detta motivföreslagna arrangemanget
svenska.framförlicenstagareföredra utländskaha anledninginte att

ekonomiska.effekterklimatpåverkandelika mycketåtgärder harDessa som
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skattefritt avdrag för medel till uppfinnande

effektivt stimulera tillEtt enskilt risktagandesätt i investeringar iatt
innovationsprojekt detta med skattestimulans eller skattekredit.attvore gynna

enklaste och radikala förslagetDet är investeringar imest att
påinnovationsprojekt till miljon kronor år1 blir avdragsgilla motupp per

intäkt Vinsten, det blir någon, beskattastjänst. den faller Eftersomnär ut.av om
riskkapitalet långsiktigthelst skall och tålmodigt bör denna bli heltvinstvara
skattefri inte investeringen underrör minst tio år. Problemet är attom man

innovationsprojekten, för finnsavgränsa vilket det principer i andra länder som
kan föredömen.tjäna Enklast sig medär nöja grundval,att patentsom som

det riskeraräven snedvrida respektive föravgränsa snävt.attom

Åtgärder kräver direkta utgiftersom

Uppfinnarrádgivare

Idégivare och behöver förstaentreprenörer i det skedet råd detän imer pengar,
andra skedet kontaktförmedling. har det tidigareVi i lång radsett ansatseren
till förmetoder sådan kontaktförmedling. När datormognaden blivit så stor att
går enkelt nå alla med elektronisk bör det finnas beredskap föratt post att
utveckla elektronisk mötesplats mellan idéer, existerandeentreprenörer,en
företag och kapital. produktrådenVia kan dock i dag komma kontaktiman
med nationellt nätverk kunniga teknikkonsulter lyckas placera idéer.ett av som

SUF:s rådgivarfunktion har nyligen granskats. kan frågaMan sig enskildom en
förening med statsstöd skall driva slags offentlig liksomtjänst. Jag,en
granskningsgruppen, finner skälen för detta Underöverväger. SUF:s hägnatt
har rådgivarna uppfinnarnas legitimitet. kan arbeta informellt ochDeen
mycket kostnadseffektivt. Deltidsarrangemangen flexibilitet.storger

Alternativet skulle placering hos NUTEK. nuvarandeDetvara en
fördelenhar renodling rollerna. Rådgivningen bör intearrangemanget av en av

förbunden med ställningstagande ekonomisk rådgivarna därförett art,vara av
deltainte i beslut ekonomiska medel. detDäremot är naturligt med ochtätaom

goda kontakter mellan rådgivarna, utvecklingsfonderna, NUTEK och
produktråden.

Även rådgivarna spriddaär i landet vilket viktigt såär har deruntom om - -
dessutom nationellt De har olika personlig erfarenhet ochett ansvar.
kompetens och de känner varandra kan de i sin krets hittaattgenom
expertkompetens även den inte råkar finnas lokalt. kanMan mycket välom
tänka sig beskriva denna kompetens rad olikai dimensioner, teknik,att typen
marknadsinriktning, bransch, patentering mäkleri juridik, och på så sättetc.
skapa kombinationer olika projekt. så framståendeDet ärsom passar
konsultföretag vill få något är samlingär änut attav man en grupp som mer en
enskilda individer. Arbetsmetoden uppenbarligen tillämpningäger påäven
andra håll förän uppfinnarrådgivarna.
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pådåliguppfinnarrådgivare ärförekomstenkunskapenharVi attsett avom
måstemotsvarande.och Detnäringslivssekreterarehostill exempelhåll,sina

bättre.möjligheterochderas existenssprida kunskapambition att omvara en

Produktrád

konkurrensfördel har smärrepå innovationstorföretagDe satsar som ensom
underlagpå omfattandekravidéutveckling,för tidigförfogandemedel till utan

påskapa sådantsvårtchef.någon Det ärbeslut ett systerneller attavens
såkallade tröskelpengarna närade så ärmednivå. Produktrådensamhällelig

kan komma.man

det möjligtfunktionen deden görkronor harTröskelanslag 000-5 000 attlom
Produktråden, liksom SUF:sidén.diskuteraoch därmedkonkretiseraatt

kontaktlänkar. denoch Iockså diskussionspartnersfungerarrådgivare, som
så mycketskebör det inteskall byggasmån verksamheten attut gegenom

rimligt motiverade.fortfarandeflertröskelanslagstörre att gesom genom -

utvecklingsfonderna tjänarteknikkonsulter hosNätverket mellan som som
olikaförmedlas mellan regionermåsteför sådana idéersprångbräda som

elektroniskmed till exempelskeutvecklas. kanförtjänar Det postatt men
sammanträffanden.personligatillfällen tillframförallt genom

produktrådensutredningen fått iinblickvarieradeofullständigaDen sommen
mångfald varieradeuppslagsrikedom ochpå betydandetyderliv enen

förför stöderuppgift NUTEKviktigmåsteerfarenheter. Det somenvara -
ochtill metoderbenchmarking,slagsproduktråden bedriva att attatt seen-

fungera på ställe kansigutformning visatverksamhetensidéer ettsomom
påså erfarenhetenspridas utnyttjaskombineras ochutvecklas, attanpassas,

fungerande.idéoriginellErfarenhetsträffar ingenfler håll. är men en

fungerar olika. Kanskeoch de högst ärproduktrád överalltfinns inteDet ännu
mångfald ochInslaglänsindelningen.geografideras naturliga än aven annan

etableramöjligt NUTEKbör därförvälkomna.konkurrens är Det att avvara
utvecklingsfonderna.utanförproduktrådstödda även

såddkapital

tillgängliga medeltidigareUtvecklingsfondsutredningen har föreslagit att
Med desåddkapital och kreativt kapital.två fonder, för varderaiutnyttjas en

så tolererabibehållna fonder kanönskemål sätterrestriktioner enmanomsom
skulleårligen. Medlen utnyttjasmiljoner kronorrespektiveförlust 30 60om

inlåsning dem i viss region.regional utveckling i siktemed utan enavmen
håll finns godapå medan detstå outnyttjadeMedel skall riskerainte ettatt

med dragningsrätter ärfinansiering, dvs.påprojekt systemettannat utanett
föredra.att

och skulleproduktrådens småefterSåddkapitalet kommer in närmast resurser,
projekt kräverMånga teknikbaseradedessa.kunna disponeras av
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undersökningar, med marknad och försäljning sikte,i betydligtav mer
djupgående slag kan bekostasän produktråden. Samtidigt ärsom genom
affärsidéema det slaginte de bland forskningsnäraNUTEK:sattav passar mer
och teknikintensiva projekt.

Såddkapitalfonden bör, enligt Utvecklingsfondsutredningens förslag, skötas av
till exempel NUTEK i kontakt med lokala ochnära regionala Jagorgan. anser

det viktigt kompetens frånär de marknads- och behovsområdenatt att som en
behandlad idé representerad beslutet.möta är vid viktigtDet är göraattavses
tydligt åtskillnaddet mellan beslutär tröskelpengar ochatt ett ettom om
såddfinansiering, fortfarande bidrags, lånemedel.är intesom

Kreativt kapital

kreativa kapitaletDet Utvecklingsfondsutredningen förslår 1,2som om
miljarder kronor bör med våra utgångspunkter där det finnsutnyttjas en
affärsidé fungeravisat sig mindre skalai och kräversom som
utvecklingskapital för kan gällaväxa. Det idé fungerar på mindreatt en som en
marknad och behöver för introduceras på större; det kan gällaattanpassas en
behovet kapital för gå utomlands fungerandemed affärsidé och därattav en
likviditetspåfrestningarna kräver rörelsekapital. Det kan gällamer
konsultassistans, bidrag till mässdeltagande, marknadsanalys, jakt på
samverkanspartner. Här det villkorliga lån,rör sig i allmänhet förenadeom

rådgivningäven med och alltså immateriellt bistånd. Aven här skall kapitalet
varit tillgängligt enligt principen dragningsrätt och ingen inlåsning. Här
blandas innovationsorienterade projekt med affärsutveckling.annan

innovationsfond

riksdagen har fråganI väckts och dessi näringsutskott diskuterats inteom en
särskild innovationsfond borde tillskapas. framgåttSom jag haratt statenanser

särskilt för idéer på de allra tidigastestötta utvecklingsstadierna,ett attansvar
och då särskilt med inriktning de skall klara kommersialiseringen, dvs.mot att
dels konkretamöta kund- och marknadsbehov, dels etablera kanaler för denna
kommersialisering.

Såddkapitalet projekt fortfaranderör på utrednings-är ochsom
förberedelsestadiet. här tänkta finansieringskällanDen skall kunna in med

utvecklingsmedel, fortfarandestörre med sikte utveckla affärsidé. Denatt en
regionala aspekten finns inte på och såddkapitalfondensätt och detsamma nu
diskuterade kan i kompletterasägas varandra, dock detorganet stort sett att

finnsäven stimulerande konkurrens.en

Som framgått har NUTEK:s, tidigare STU:s, medel för stöd till idéer,
uppfinningar och utvecklingsprojekt inte ingår forskningsprogrami ellersom
prioriterade insatsområden minskat mycket kraftigt redan i nominella, än imer
reella, sedan början 1980-talet, ytterligare hänsyn tilltermer tarav mer om man
bantningen immateriella sådanastod till projekts förfogande,av resurser som
såsom patentstöd och juridisk assistans. Därmed inte det inte bättreärsagt att
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någonmarknad,påsådant stöd öppeninköpprojektmedel för menatt enavge
skett.har intesubstitutionsådan

fånaturligtvis inte justdetmedel behöverökadebehovärOm argumentet av
avkastningenkapital på vilkettillassociationerfond,formen ettsom gerav en

organisation årockså tillemellertid autonom,associerarfördelas. Det somen
förorganisatoriskapå ben. Den argumentetoch stårkulturhar sin egnaegen

mångskiftandemed dessNUTEKdet inomframföralltenhet är attseparaten
arbetssätt,tradition,etablerasvårtarbetsuppgifter skulle kunna ettatt envara
kravspeciellamed dekultur stämmertankestil och somsomenen

personalrekryteringenmåsteminstinnnovationsverksamhet ställer. Inte av
krav.dessapräglas av

Å isoleradbli för liten ochinnovationsenhetsärskildriskerarsidan attandra en
personalenförmöjlighetersakna attspecialistkompetens,gällerdet attnär

exempelför tillfungera. Inomför rekryteringenochutvecklas att ramen
Eftersom vitill detta.möjligheter argumenteraterbjuda störrekanNUTEK man

institutionella ochlandetinnovationsverksamheten i attför att gynnas av
såändras börständigtochstabilitet inteåtnjuterförhållandenekonomiska man

tillskapandetovanpåinnovationerinstitutionellamed ytterligareförsiktigvara
skapandet NUTEKteknikbrostiftelserna,ochforsknings-deTFR, avnyaav

med mera.

profil ochönskemålen,olikartadede tvåkombinerarföreslårJag egenatt man
enhet,ekonomisktbas,på separatstörrerepliering attgenom enen

medstyrelsemedinrättas,Innovations-Centrum, menegenen
minstskall intestyrelsenhos NUTEK. Iledningsansvaret

innovationsverklighetenochkommersialiseringsaspekterna vara
habörNUTEKteknikföretagare,riskinvestorer,representerade, dvs. etc. en

från detskall kommahuvudsakligen4-6de övrigastyrelseledamot men
påårligt anslag 100fåbörInnovations-Centrumnäringslivet. ettprivata

påmed siktevillkorslån intebeviljasMedlenkronor.miljoner mensom
självfinansiering.

Idealet ärInnovations-Centrum.endastföreslårekonomiska skäl jagAv
Andradennakonkurrerandehalvdussin,flera, art.egentligen säg ett organ av

villkor.marknadenspåetablerasdock dessa kanförslag görmina att nyaav

Patenteringstond

Uppfinnareföreningen harSvenskaochRiksorganisationFöretagarnas
fåhär sinaUppfinnare kundepatentansökningsfond.diskuterat en

patentombudtillpatentverk ochbåde tillpatentansökningskostnader --
andel sittmindrelämna vissförbinder sigfinansierade de attatt avmot en

föreslår Innovations-till fonden.från Jagintäktroyalty eller sin attpatentet
utgångspunktenmedtvåmed dessa attgår diskussionin iCentrum parter

med startkapital.stödja fonden
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Utgångspunkten skall så de två organisationerna föreslagit,vara, attsom
fonden likt försäkring blir självfinansierande. Det ankommer på stiftarnaen att
bestämma rimliga regler. Till avvägningarna hör till exempel: den sökersom

skall något själv, hur mycketpatent Omvänt skall fondensatsa enligtmen
avtal få ägarandel i hur och på vilka villkor Fonden skallpatentet: storen
kunna bekosta inte bara delar svenska och utländska patentavgifter utanav

Ävenäven patentombudskostnader. här måste rimligen finnas vissa
begränsningar, vilket ankommer på stiftarna fastställa. Fonden kan ocksåatt
behöva hjälpa till hitta intressenter för kommersialisering jämföratt PST i
Tyskland.

startkapital

Fölsters idé med startkapital har förtjänster det gällernär inriktning och
måluppfyllelse, nackdelen förefalla komplicerad. patentfondenNär rullaratt

några år bör Innovations-Centrum få uppdragi konkret träffa avtal medom att
företag så önskar enligt formeln startkapitalförslaget.i På så kundevissom

börja med experiment skulle visa hur intressant förett investerareman som
liksom till sina innovationseffekter idén verkligen gårär. Den nämligen att

omforma till modell med skattereduktion. Alternativt skapassenare en senare
Innovations-Centrum med startkapitalett specialverksamhet,som som

Innovations-Centrum harI patenteringsfonden.

Teknikupphandling

harNUTEK utarbetatnämnt planer på teknikupphandling riktad tillsom
mindre företag. Erfarenheter från USA och därefter Storbritannien och
Nederländerna pekar på detta framgångsväg.som en

förslagI NUTEK:s skulle dela medel fyra gånger året och den förstautman om
nivån, förstudiemedel, skulle innebära maximalt miljoner0,5 kronor per
projekt. Storleksgränsen företagär med högst 200 anställda. fasFör två, som
delfinansieras till halva beloppet, räknar med villkorslån ellerupp man
royaltyavtal efter vanlig NUTEK-beredning i USA och Storbritannien ävenges
detta anslag bidrag.som

föreslårJag förNUTEK sitt SNITS får icke endastatt planerade 10program
miljoner kronor 30 miljoner, vilka cirka tio skulle kunnautan användas tillav
upphandling mellan mindre företag och uppfinnare och cirka tilltio obeställda
projekt, initierade utifrån, offertinbjudan unsolicited proposals,utan som
finns i det lyckosamma amerikanska Jag understryker emellertidsystemet. att
det är 30 miljoner kronor är och någon öronmärkning i tioattsom ramen
miljonersposter icke bör ske. NUTEK har för SNITS valt teknikområden. Jag

bör avstå från selektivitet och förlitaatt påsigmenar man att
upphandlingsmekanismen leder till kommersiellt intressanta projekt.

Vidare föreslår jag i det amerikanska till börjaatt med minst 1systemet attsom
från all statlig teknikupphandling kanaliseras till småprocent och medelstora

företag. Precis inledningsvis i USA kommer detta motståndmöta ochattom
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ineffektivt. amerikanska resultatenbyråkratiskt, onödigt, Debeskrivas som
detpå den mekanismen ärde berördavisar tjänar attatt menorganen nya

påfinns anledning vi i Sverigefråga inlämingsprocess. ingen inteDet attom en
nivå går för,riktrnärkte den i USA insikt skulle kunna ha man nusamma som

upphandlingssumman.nämligen 2,5 procent av

uppfinnare kan komma i åtnjutande detviktigt enskildaDet ävenär att av
projektanslag, och då med kravförsta anslag, är ett rentstegets sammasom

kundanknytning; kunden kommerpå upphandling det villi övrigt sägasom
ochfungerande planer på kommersialiseringkräva det finns rimligtattatt

företag faktisktuppfinnare kan liera medleveranser. Genom sig äratt som
för dessauppfinningsidén finns det plats iintresserade även systemet;enav

omfatta anslag tillämpliga delarnaturligtvis skall enprocentsmålet NUTEKzs i
tillämpaddvs. sådant går forsknings- och utvecklingsanslagi art.utsom av

från det amerikanskahar tillämpa lärdomarnaNUTEK planerat ävenatt
kontaktförmedlingsmöten,informations- ochvad gällersystemet

finansiärer till projekt och företaginformationsspridning brett, kontakter med
nått skala, delar till fullo verkets meningdessa kommersiell Jagnär attetc.

funktion bedömning tävlingsmomentetdetta viktig liksom dess ärär atten
påverkakanviktigt och utseendet vinnare även gynnsamtatt av

innovationsklimatet landet.i

Small Administration, ochUSA administreras SBA, BusinessI systemet av
de deltar. Tidigare skulleNational Science Foundation är ett av organ som

och det teknik- ochmöjligen ha administratören STUSIND varit
faller helt påforskningstunga NUTEK.organet, ansvaretmen nu

EG-anpassning

på regional utveckling och närhet till denförslag speciellt sikteDe tarsom
såddkapital och kapital, fallerlokala marknaden, produktråd, kreativt inom

förslag projektEG:s för tillåten regionalpolitik. stötta iDe attsom avserramar
faser alltså utveckling dvs. FoU-anslag.tidiga gäller är Näratt se som

tydligt kommersiellutvecklingsstadiet och det rörpasserats mer
lån med Villkorligproduktutveckling formeninsatsentar av

royaltyandel. konformt med EG:såterbetalningsskyldighet, alterntivt Detta är
regler.

Finansiering

förslag miljoner kronor. Förslagen påredovisade har kostnader 140Här om ca
gårutbildningens område föreslår bekostade medel dag tillijag av som

på fondbörsen återstår,arbetsmarknadsutbildning. värdestegringenGenom
efter och forsknings- ochbildandet riskkapitalbolagen Atle Bure samtav

föreslårteknikbrostiftelserna, miljarder kronor. dessacirka 3 Av jag 1,2att
sakta kapital täcka de härmiljarder för avkastning och sittavsätts sinatt av av

förslagens Därmed skulle dessa finansieradekostnader. iangivna vara
åtminstone femton år. historien kommer åtgärderna värderasdömaAtt attav
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tidpunktfall lagomså, tolv år ibetydligt tidigare är varjeän attenmen om
medeldefinansieringsalternativ utnyttjainleda granskning. ärEtt attannaten

heltAtle ochså småningom flyter in Buredelas från och närutsom
ochstartkapitalidénkunde för prövningendelvisprivatiseras, utnyttjas avsom

detIII. bägge fallen handlaroch kanske IInnovations-Centrumstart omav
riskkapitalindustristrategisk forskning respektive iförmedel disponeratssom

åtgärderförslag kompletterar dessautvecklingsstadier. Mina attgenom sesena
innovationsforskningliksom föridéstadierna. utökat SNITStill de tidiga För ett

tänka omdispositioner inom NUTEK:sse nedan kan alternativt sig ram.man

Organisatoriska överväganden

förefalla fördelföretagaren kan detenskilde uppfinnaren ellerdenFör som en
hatt. på problemsamhällsfunktioner under Detta stöterhitta alla olikaatt en

innovationsvillkorenoch vi harredan vill regionala hänsyn, sett atttaom man
likformiga landet. Vidareickesådana studier och statistik är överde sig iyttrar

överordnatbeslut sådantofta pekat på nämligenfinns den risk vi att ett ettav
alltför generellt besked. Konkrettolkasspeciell avseendei ettett somorgan

medförbindelse finansieringråd kan upplevasuttryckt: positivtett en omsom
betydande belopp.

beslutelementen diskussioner ochVidare har betonat de starka subjektiva ijag
fungerandepersonbedömning ochinslagenkring innovation, avav

förför mångfald och flexibilitet,alltså starkapersonkemi. Det är argument
tonvikt på handling utredning.informalitet och änsnarare

Industrifonden.flexiblafinns således förtjänster med småDet typstora organ,
framgångsrik det inteupplevs duktig ochsådan organisation ärOm somen

uppgifter kansketill på dennödvändigt skäl lasta attutanett att snararenya
Mångfald, flexibilitetfrån erfarenhet.skapa något med lärdomar dennanytt,

tydligarekommendera så länge det finnsoch konkurrens alltså inteär att
stordriftsfördelar eller odelbarheter.

8.5 Process, utvärdering

upplösningvad icke-existens och iinnovationsprocessensAv jag sagt om
unika kunde dra slutsatsenmånga olika med drag att attmanprocesser av vara

söka värdera och undersöka hur innovationsprocesserdet meningslöstär att
bättre förståfungerar. emellertid precis JustDet är tvärtom. attgenom

förutsättningarrikedomen faktorer samspel kan skapaiav man gynnsammare
på såväl företags-för fungerande innovationsverksamhet samhälls-, somen

något komplextfaktiskt på individnivå. kunskapen ochäven Bara ärattom
mångtydigt för handbokens entydiga och enkla beskrivning bättreställeti ger

mångfacetterade.förutsättningar för klara detatt av
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Innovationsforskning

arbete material från svenskaUtredningen har i sitt kunnat ochutnyttja
utländska forskare liksom från tidigare utredningar med
innovationsanknytning. Det lätt önskelista grundläggandeär göra överatt en
fakta finns länder saknasoch undersökningar i andra i Sverigemen somsom
och skulle har fleraha höjt utredningens kvalitet. tidigareDessutomsom

tidsskäl fått och för oftautredningar sig med i sig utmärktanöjaav
konsultrapporter de omständigheter under vilka de tillkommit, därgivet men
motsvarande ekonomiska och långsiktigtinsatta i störreettresurser mer

mångfalt föreslåsperspektiv hade avkastning. denna bakgrundstörre Motgett
innovationsforskningen.utbyggnad den svenskaen av

för förfinns bas sådan forskning inom forDet IMIT, Instituteen ramen
of and Technology, federationManagement Innovation ärsom en av

flera vid Industriell påinstitutioner vid högskolor, organisation och ekonomi
CTH och vid Forskningspolitiska Lund vidInstitutet i Tema T isamt

bedriver också forskareLinköping. Internt inom NUTEK arbete,ett avancerat
för innovationsforskning.samtidigt har AndraNUTEK ettsom program

anslagsgivare Riksbankens Jubileumsfond, Arbetsmiljöfonden och privataär
stiftelser. diskuterar med SCB innovationsbarometer, någotNUTEK en som
sedan länge finns exempelvis Tyskland.i

sådan barometer bör skall inkludera årlig redovisningEn inrättas. Den en av
utvecklingen olika uppfinnarkategoriersinom och patentering,patent
utveckling etc.

innovationsforskning behöver åtminstone tioårsperiodSveriges under en
vidgas och få stabil grund. kunde hävda detta tillhör den strategiskaMan atten
forskning bör finansieras strategiforskningsstiftelserna. Dessasom av en av
bestämmer dock självständigt inriktning. föreslår fårsin Jag NUTEKöver att ett
årligt föranslag miljoner kronor denna inriktning.5om

Utredaren medveten han kan målet på dennai punkt.är att partom ses som
Eftersom genuint övertygad förslagets sakliga underbyggnad kanjag är jagom
dock underlåta föra framinte det.att

Regeringens innovationsombud

åtgärder börhar alla statliga regler och granskas medjag nämnt attovan nya
påavseende deras innovationseffekter. detta börFör regeringensett

innovationsombud nödvändigt med heltidsbefattningDet är inteutses. en men
har hjälp såinnovationssamvete behövs.närett att ta expertersom resurser av

skall innebära bevakning innovationsmöjligheter tillDet även att tasav vara.

exempel på innovationsombudets kunde åtgärder sambandEtt insatser ivara
med de olika infrastrukturprojekt velat tidigarelägga ekonomiskasom man av
stimulans- och arbetsmarknadsskäl. sådana projekt det rimligt ochI vore
produktivt tidigt redan före beslut med inbjudan innovativaatt ut om- -
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kunna läggasprojekten skullemindre delarellerförslag hur större upp.av
infrastrukturprojektet skulleiteknikupphandlingGenom momentettsom

utifrånmotiverademåste naturligtvissedan innovativa Detas. varagreppnya
de med fördel ifördelar. utnyttjasinnebära konkreta Kanprojektets mål, dvs.

marknad. Ettockså kunna vinna störretorde desådant projekt, annatett en
så de innovation inom givnaforma projektenexempel är attatt ramar,gynnar

ellerpå så stimulerarhårdare tidpress och visexempel sättertill att mangenom
beställer innovativa genvägar.

erfarenheterGenerell áterföring av

medvetet arbetarframgångsrika mycketföretag riktigtde ärVi har attsett som
ellertidigare lyckadedyrköpta erfarenheternapå demed att ta avvara

kan alltidpå så blir det inteinnovationsprojekt; vismisslyckade som men
lyckas. Blandgrunden för detmisslyckanden delkallas annatsom senareen av

för framgång. Enbättrevilka faktorerkan lära sig prognossom engerman
idéerbedömningpåvisade tidigför år sedansvensk undersökning tio att av

säkeroriginelladehårdhänt utrangering mestutan var enavmen
Utomlands också Sverigeiandra handlingsvägar.framgångsväg relativt men

stöddabland projektdataprogram för idébedömning, ihar det utvecklats annat
försådana hjälpmedeldär utnyttjadeundersökningSTU liksom i manenav

påtagligStefan kunde avläsaenergiprojekt. Fölster, IUI,bedömning enav
övervägda beslut.fattaförbättring möjligheterna attav

vad utredningenhar själv, enligtnuvarande NUTEK,tidigare STU,Det
erfarenheternahålla dessa dedålig på ochinhämtat, varit utnyttjaatt egna

analyser och utvecklat sinharlevande. Enskilda handläggare gjort egna
organisatoriska utnyttjandetsystematiskaförmåga fatta beslut detatt avmen

peka på dettaUtredningen kan baraerfarenheterna underutnyttjat.har varit att
samhälletför och för i övrigt.outnyttjad NUTEKär en resurs

iInnovationssystemet stort

så ärerfarenhetsåtervinning inom NUTEKalltså kunde önskaOm merman av
det villsådant utbyte med fler innovationsintressenter säganästa steg mer av

rådgivarsystem, Produktråden,dessmellan SUF ochNUTEK,ex.
kanske och kanske andra,Industrifonden, kanske riskinvesterare, PRV IVA,

varför företaginte

svåra hanteringen denerfarenhetsåtervinning skulle gälla denDenna av
föreslagit landetsStefan Fölster harkomplexa innovationsverksamheten. att

borde granskas och värderas, kanskehela regelbundetinnovationssystem av
regelmässig sådanUtredningen i behovetRiksrevisionsverket. instämmer enav

skaffa för.något så fall får kompetensvärdering, RRV i rättattsom

fixtill den klassiska utvärderingkomplement eller alternativEtt typenett av
innovationsföretag, detframgångsrikakonstatera, inomprecis attattvore som

samhällsnivå skiftandehandlar på hantera serieävenatt processer,enom
ochskulle så fall kvalificeratständigt Konsekvensen i ettsnarare varanya.
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samhällsnivå, där policyansvarigapåseminariumpågående högreständigt
innovationsforskare, IVA,Näringsdepartementet,på NUTEK,

skulleuppfinnare med fleraframståendefrån företag,innovationspraktiker
aktuella praktiskautifrånsvenska innovationssystemetdetdelta och diskutera

IVA,organisationmöjligterfarenheter. Det är att somen
med sinUniversitetskanslernkanskeellerForskningsrådsnämnden -

tänkbar arrangör.utvärderingskompetens vore-

innovationsutredningenUtvärdering av

måsteutvärderas.utredning Detockså dennaframgått bordeSom bör ha
till punkterFöljande uppslagutredaren.ske någon än attnaturligtvis annanav

utvärderingen.granskas kritiskt iskall alltsåta upp

form propositions-resultat iutredningenfrågauppenbar ärEn avsatt avom
genomförs, vilkaförslag utredningenVilka ieller möjligen motionstexter.

vilken motivering Densidan, medläggs åtoch vilkaandra inte nämnts,som
skälkommer,debattspår debatten. Dennaikan också tänkas sätta somav

facetterinnovationsverksamhetensframgår beskrivning samtmin avav
kritik och starktinnehållasäkertförslag,tänkbaradiskussionen attav

utredning blirdennafråga bedömningenviktig isynpunkter.avvikande En av
grundläggandeelleraspekter gjortförbisett viktigadå jagär om

finner jagannorlunda avvägningarkritikerolika görfelbedömningar. Att
naturligt.däremot

och kritik blirrelativt debattutredningenAvvägningsfrâgor granskningeni av
kunnasigvälfärdsförlustervilkaochvidare hur mycket man menarresurser

hänsynstaganden tillgåskall ilångthuracceptera samt man
anslutandeidéutveckling. delvisEnstadiermarknadsimperfektioner i tidiga av

flerarespektive integrationuppdelningorganisatoriskdiskussionspunkt är av
innovationsspel.samhälletsroller eller funktioner i

härleddaåtgärderkunnat blivad effektenanalysendirektaDen uravavmer
år. Då kommerantalanståuppenbarligenmåsteutredningen ett

skäl tillingetsvåra reda Det ärförvisso attorsakssambanden ut.attatt vara
innovationsutredning.konsekvensgranska äveninte en
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Bilaga

Kommittédirektiv

Dir. 1993:71
Oversyn förstöd främja innovationsverksamhetattav

Dir. 1993:71

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-10

Statsrådet chefen föroch Näringsdepartementet Westerberg anför.P.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas för innovatörersöveratt atten se
situation och vad bör förgöras innovationsprocessen.underlätta Iatt ut-som
redarens uppdrag ingår bl.a. att

studera de behov finns för stödja effektiviseraoch innovationspro-attsom-
cessen,

sätta dessa behov i relation till gällande regelverk befintligaoch bidrags--
system,

lägga fram förslag hur insatser för främja innovationer börstatens attom-
utformas därvidoch studera möjligheterna till eventuella omprioriteringar

pröva behovet särskild innvationsstödjande fond,samt av en
föreslå åtgärder på skatteområdet för främja innovationer så behövs,att om-
jämföra innovationsprocessen i Sverige med andra länder iäven öv-samt-

rigt beakta de internationella aspekterna.

Bakgrund

Att underlätta för innovatörer föra idéer vidare till kommersialiseringatt
är viktig näringspolitisk uppgift. särskildAv betydelse för industriellen
tillväxt innovationerär de blir startpunkten för produkter ochsom nya pro-

i befintliga företag eller tillgrunden företag. Innovationer ärcesser nya en
viktig drivkraft bakom tillväxt och förnyelse svenskt näringsliv.av
Riksdagen har hemställt bet. l99293zNU25, l99293z284rskr. att rege-
ringen omgående utreder och lägger fram förslag till åtgärder för stödjaatt
innovatörer.
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främjaför nä-fattat många beslutstatsmakterna1991 harSedan hösten att
harmissgymtat företagandeoch avgifterringslivet. antal skatterEtt stort som

företag sänkts medförsänkts eller avskaffats. har skattenSammantaget ca
för småföretagför riskkapitalförsörjning38 miljarder kronor. Resurserna

har tredubblats.
utredningsarbeteomfattandePå andra områden, arbetsrätten hart.ex. ett

leda till effektivitet.genomförts bl.a. skall ökadsom en
propositioneni forskrringspolitiska prop.Regeringen har vidare den

högskolorsamverkansform mellan199293: 170 redovisat förslag om en ny
kontaktfunk-samverkansform innehållanäringsliv. sådan bör bl.a.och En en

utvecklingsmiljö för s.k.företagen högskolan, godtion mellan och av-en
riskfmansiering.lieensförrnedling lokalknoppningsföretag, samt

vil-avseende bankväsendet,statsmaktemas åtgärderTill detta skall läggas
kreditgivningsverksam-förutsättningar för normaltillka syftar skapaatt en

ban-harnaturliga kreditgivare. SammantagetBankerna är småföretagenshet.
små företag.krediter i200 miljarder kronor i uteståendekerna över

utveck-regionalaoch deNärings- och teknikutvecklingsverket NUTHO
och förprodukterfrämja uppkomstenlingsfondema samverkar för att av nya

finnas s.k.situation. varje län skallunderlätta innovatörers I ettatt pro-
förfogande.projektstödmedel till sittduktråd speciellaharsom

möjligheter ochlokalai landet skapaSyftet produktråden är helamed att
för:resurser

innovationerbedömning tekniska idéer ochav-
enskilda innovatörer företagrådgivning till såväl som-

exempelvis nyhets-i innovationsprocessen,ekonomiskt i tidiga faserstöd-
marknadsundersökningarbegränsadegranskningar, enklare etc.prototyper,

behandlasutredningsarbetetför närvarande.Utvecklingsfondema utreds l
produktrådens verksamhet.även

Uppfinnare-till Svenskade åren lämnatsStatliga bidrag har under senaste
form199293 stödet ibudgetåret lämnasföreningens verksamhet. FörSUF

med 3till lokala rådgivareoch stödbasstöd på 2 miljoner kronor ettettav
miljoner kronor.

medverkaRådgivarnas uppgift ärrådgivare i landet.har drygt 20SUF att
samtalaha behovtidiga idéprövningen. Innovatörer bedömsiden attett av
från idéprocessensjälva gått igenomerfarna helst harmed personer som
fylla.rådgivarefunktion SUF:still kommersiell produkt. Denna avsesen

för1992 utvärderatsverksamhet har understatliga stödet till SUF:sDet
förtill bidragetframNäringsdepartementets räkning. Utredaren kom attatt

i fortsättningen.stödja SUF-rådgivamas verksamhet bör lämnas även
rådgivningsverksamhet kaninom produktråden och SUF:sVerksamheten

förstaofta för den pröv-SUF-rådgivarnakomplettera varandra.sägas svarar
vidare tillsedanidéerna slussasningen olika projekt. intressantasteDeav

finansiering.genomlysning och eventuellproduktråden för noggrannen mer
aktivt bearbetamöjligheterproduktrådenDärigenom rådgivama bättre attger
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de bärkraftiga idéerna.

Utredningsuppdraget

utvecklingskedjan, från idéfinns behov olika faserDet studeraett attav av
till företagsstart, för vilka åtgärder bör vidtas för under-utröna attatt som

innovationer.hanteringenlätta viktig länk i denna kedja ärEnprocessen. av
underlätta för inno-utredare bör därför de behov fmnsEn över attse som av

från idé till kommersialisering, bak-vationer och uppfinningar gå motatt
småföretagsområdet.genomförts på Utreda-grund de åtgärder redanav som

innovationsprocessen.bör belysa faserna iäven deren senare
insatser för främjanuvarandeär angeläget utvärderaDet attatt statensom

organiserad påomfattning verksamheten ärinnovationer har rimlig och om
innebär de insatser görstillfredsställande bl.a. utvärderasätt. Detett att som

heltfinansieras statliga medel,olika statliga aktörer och aktörer vilka medav
förinledningsvis vad behövseller delvis. Utredaren bör belysa attsom

minst för denkommersialisering innovationer i Sverige, inteunderlätta av
enskilde innovatören småföretagaren.eller

vidtagits för förbättrabör generella åtgärderUtredaren studera de attsom
påverkatåtgärder harnäringslivets situation i Sverige, för hur dessaatt se

Fråganpå skatteområdet.innovationsklimatet. Särskilt kan åtgärdernämnas
kommersialiseringen in-det för närvarande finns skatter hämmar avsomom

belysas.novationer bör närmare
selektiva åtgärdervilka finnsUtredaren bör också studera behov avsom

omprioritera blandinnovationsverksarnheten. Möjligheterför främja attatt
exempelvis det finnsUtredaren belysasådana åtgärder bör prövas. bör om

patentering innova-lån för finansierabehov särskilda bidrag eller att avav
särskild in-tioner. undersöka det finns behovUtredaren bör även av enom

redo-ationsstödjande fond för främja uppfinningar Utredaren böratt etc.nox
finansieras.till fondmedel skallvisa hur eventuella förslag ökade

SUF-rådgivama och produktråden kanVidare bör studeras på vilket sätt
Utvecklingsfondsutredningensamråda med Nsamverka. Här bör utredaren

utrednings föranleda förändringar i1993:1, eftersom denna arbete kan pro-
duktrådens organisation.

näringsliv.också belysa samspelet mellan innovatörer ochUtredaren bör
kreativanäringslivets intresse för innovatörerDet bör analyseras somom

förslagkrafter vid bl.a. produktutveckling kan bör läggaökas. Utredaren om
Lämpligahur kontakter mellan innovatörer och kan stärkas.entreprenörer

samarbetsformer i syfte skapamellan innovatörer och entreprenörer att nya
företag bör belysas.

jämföra innovationsklimatetbör inom för uppdragetUtredaren även ramen
i Sverige i övrigt olika internationella aspektermed andra länder belysasamt

innovations-innovationsprocessen. skillnader imed anknytning till Regionala
klimatet inom Sverige bör även belysas.
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samråda Ingenjörsvetenskapsaka-Utredaren böri sitt arbete med NUTEK,
för industrin, utvecklingsfondema, Utveck-demien IVA, SUF, företrädare

lingsfondsutredningen andraoch berörda organ.
Utredaren bör beakta vad sägs i direktiven till samtliga kommittéersom

och särskilda angående utredningsförslagens inriktning dir.utredare
1984:5, 1988:43beaktande Eli-aspekter dir. beaktande politis-samtav av

också miljöpolitiskaka konsekvenser dir. 1992:50. Utredaren bör beakta de
respektive de jâmställdhetspolitiska konsekvenserna sina förslag.av

Utredaren bör redovisa sitt arbete den 15 1993.septembersenast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört jag regeringen be-har hemställer attnu
myndigar chefen för Näringsdepartementet

1976:119tillkalla omfattad kommittéförordningenutredareatt en av --
för främja innovationer uppfinningar,med uppdrag över stödet ochatt attse

biträdebesluta sekreterare och utredaren.att experter, annatom
Vidare jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastahemställer attatt

Utredningar,tolfte huvudtitelns anslag A m.m.

Beslut

bifaller hansRegeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
hemställan.

Näringsdepartementet
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