
"Ta vara på uppfinnarna" 
(Det berör inte den svenska kollektivtrafiken, där gäller motsatt förhållande, ropar på 
mer skatte pengar som man bränner i vänners lag utan att bli ifrågasatt) se också Toni 
kommentar efter artikeln. 

Sveriges framtid hänger på uppfinnarna. Men vi måste bli bättre på att ta hand om snillrika 
entreprenör. Det visar en ny utredning. 

Analytikern Torbjörn Danell på Institutet för tillväxtpolitiska studier har utrett hur Sverige 
bättre ska ta hand om uppfinnarna, hur innovationspolitiken ska bli mer träffsäker. Helt 
enkelt hur vi bättre ska ta hand om våra uppfinnare.  

- De olika stödformerna som finns måste bli  träffsäkrare. Nu går det mesta till forskningen, 
och vi glömmer lätt bort innovatörer som har lägre utbildning men lång yrkeserfarenhet, säger 
han. 

Ett problem är att samarbetet mellan de teoretiska forskarna och de snillrika outbildade 
uppfinnarna är för dålig. 

- Yrkeskunskap och lång erfarenhet undervärderas när man ska ge bidrag, säger Torbjörn 
Danell.  

Sverige måste bättre på att ta tillvara alla de entreprenörer som hittar på saker som kan ge 
jobb åt många. I dag flyr många uppfinnare landet med sin uppfinning, därför att 
skattesystemet  bättre uppmuntrar dem i andra länder. 

- Hur stor tillväxten ska bli i Sverige i framtiden beror till stor del på innovatörerna. Bra 
innovationer skapar fler jobb, menar Torbjörn Danell. 
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Läsare kommentar: 

Privatisera ALMI Företagspartner AB 

Man skulle ju kunna ta och privatisera ALMI Företagspartner AB. Om allmänheten visste vad 
ALMI gör med deras skattepengar så är det inte bara uppfinnarna som skulle vilja fly landet. 
999 av 1000 uppfinningar går inte att tjäna pengar på, 1 av 1000 går att tjäna pengar på om 
det blir en färdig produkt/tjänst, för att skapa en produkt/tjänst av en uppfinning krävs 
investering. ALMI ger glatt X/500 pengar till 500 av 1000 uppfinningar vilket resulterar i att 
man får 1000/1000 misslyckade uppfinningar, då X/500 pengar inte räcker för att realisera 
den uppfinningen som är bra. ALMI tycks inte veta vad som är bra eller dåligt eller vad saker 
och ting i den riktiga världen egentligen kostar. Fast å andra sidan, vet man vad som är bra 
och dåligt arbetar man inte åt staten heller, då gör man hellre en hacka genom klyftiga 
investeringar i den riktiga världen och ser till att få betalt för det också.  



 

Toni Kommentar: 

Merparten av alla svenska uppfinningar tas hand av företag i andra länder och 
kontinenter. Felet är inte ett och inte bara ALMI. Felet är grundläggande där den 
svenska staten sedan årtionden strör pengar över ett fåtal storföretag, gärna inom 
Wallenbergssfären, därefter är det ingen som fråga efter ett resultat. 
Svenska geniala uppfinningar som ex av Lans och tusentals andra vandra till andra 
länder, svenskar är oftast mycket välkomna, inte i Sverige men utanför nationalgränsen 
då vi av någon anledning har en massa kluriga gummor och gubbar som inte får 
chansen i sitt hemland där ”Jantelagen” förgiftat en hel nation. 

 
Man kan förmoda att det beror på att merparten av folket är socialist skadade, det skall 
beredas, det skall utredas, det skall till oändliga möten, det skall beredas i politiska råd, 
facket skall uttala sig, det skall äskas pengar och så trycker Tumba tryckeri nya pengar.  
 
Det är lindrigt sagt tragiskt att ett land med så mycket kompetens kuvar sina kreativa 
medborgare – det är inte en regerings fel, det är stämningen i landet, där folk inte 
längre förstår efter 50 år av välstånd hur välstånd uppstår och hur man rasera 
detsamma, det senaste är man duktig på, även om det tar sin tid, men jag är övertygad 
om att man lyckas. Uppvaknandet kommer den dag när stora industrier som Volvo, 
SAAB och andra slår igen, det är så dags då, varför den gamla sanningen alltid är lika 
aktuell, det är svårt att rasera vad några generationer byggt upp – när man väl lyckats 
tar det en evighet att bygg upp på nytt. Det blir inte enklare för kommande generationer 
i Sverige, avståndet till övriga världen ökar för var dag, det är inte Stureplans folk som 
skapar välstånd, det är uppfinnare ”Jocke” som är basen till all framgång i varje land, 
synd bara att det är så få som vill ta till sig denna enkla sanning.  

Jag såg i dagarna ett ytterst intressant program på TV kanalen ARTE, fransk – tysk 
dokumentär kanal, hur Diktatorn i Dominikanska republiken på 30 talet, sympatisör av 
Hitler, tillät likaväl 100.000 personer med judisk börd slå sig ned i landet under tiden då 
Judarna förföljdes och avrättades i Europa av Nazisterna. För att göra saken kort, det 
innebar att Dominikanska Republiken fick fart på sin ekonomi, de nya invånarna 
skapade mängder av nya företag för att först ha misslyckats när man hade skapat 
”Kibutser” ett kollektiv i sann kommunistisk anda där alla hade sin uppgift, författare, 
läkare, tidigare stadsbo, entreprenörer förutsattes att arbete i ett genomreglerat 
samhälle med ett över styrande Judiskorgan i La Plata, det fel fiasko liksom hela den 
kommunistiska idén.  
När man insåg misslyckandet och sålde till var och en plätt sattes det igång och blev full 



sving i ekonomin. Efter kriget lämnade merparten Ön till förmån av USA och Kanada. 
På 60 talet fanns det bara 700  tysk ”Judiska” familjer kvar på Ön, men snart växte 
investeringarna av de personer som reste till USA då man insåg turisms möjligheter. 
Dominikanska Republiken är idag en stor magnet för europeisk, USA och Kanada 
turism i hög grad finansierad av den judiska emeigrant gruppen som fick sin fristat i 
Dominikanska Republiken. 

Sammanfattningen är, det går inte att driva verksamheter i kollektiv, det gäller att ta 
vara på initiativ från den enskilde och där är Sverige inget undantag, fråga dig varför 
en halv miljon svenska lämnat landet, det är inte bara för vädrets skull.  
 


