
För dig som är nyfiken på hur innovationer blir till. Nr 1-09
innovatörerna 

Nya innovationer utvecklas i TV-serie
Sex svenska arbetsplatser i akut behov av hjälp får besök av innovationsprofessorn Kaj Mickos och kreativitetsdoktorn Hans Björkman. 
Under tre intensiva dagar ska kris vändas till hopp. Hoppet är att goda idéer från anställda och ledning utvecklas till lösningar kunderna 
gillar. Utgångspunkten är problem, ”Finns det ett verkligt problem kan man alltid hitta spännande lösningar”. Sid 8 

6Följ innovationsprocessen från 
start till mål. Den kan använ-
das på de flesta arbetsplatser. 10Kronprinsessan Victoria 

delar ut 2009 års pris i upp-
finnartävlingen Finn upp. 11Är du en entreprenör? 

Svara på tio frågor och 
få svaret. 9I TV-rutan: Städ fir man som 

fick en kick. Jobben är hotade. 
Ska de lyckas?
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2 ”Med rätt förutsättningar har 
vi fyra miljoner potentiella 
innovatörer i landet”.

”Alla människor är  kreativa… och vill gärna förverkliga sina idéer”. 

Följ Ingenjörsamfundets nya  
TV-serie Innovatörerna i TV8.
Start 15 mars klockan 18.30.

D e T T A  Ä r  e n  A n n O n S B I L A G A  F r Å n  I n G e n J Ö r S A M F U n D e T



Sitt på första parkett när anställda på olika arbetsplatser går från förtvivlan till  
hopp på några få dagar. I den nya TV-serien Innovatörerna kastar två erfarna 
 experter in dem i en intensiv kreativ process. Tillsammans kan  kollegorna rädda  
hela verksamheten med sin innovationsförmåga. TexT eVA AnneLL

Snart går startskottet för TV-serien Innovatörerna på TV8. redan 
från början kommer tempot att vara högt. På två-tre dagar ska 
 anställda hitta fungerande lösningar på de akuta problem som finns 
på deras arbetsplatser. Till sin hjälp har de två inspirerande experter 
på kreativitet och innovation. en arbetsplats hinns med per avsnitt 
och inget är uppgjort i förväg. 
– På arbetsplatserna är de spända inför att vi ska komma och det  

blir spännande att se hur det går. Det är inte givet att de lyckas, för de brottas med 
svåra problem. För en del kan det handla om att vinna eller försvinna, säger producenten 
Anna Lindsjöö Ersöz inför inspelningen.

STor VarIaTIoN I programSerIeN Arbetsplatsernas knäckfrågor skiljer sig 
stort. Vi får följa en vinstdrivande enhet på ett sjukhus, som utför kliniska försök  
inför nya läke medel. Tjänsten är starkt efterfrågad.

– Problemet är att enheten inte får tag på tillräckligt många försökspersoner,  
hur de än försöker, säger Anna Lindsjöö ersöz.

Vi får också stiga in bakom kulisserna hos en underleverantör till bilindustrin. 
– De har mycket nytt på gång, men ett stort glapp i orderingången. nu hotas de av att 

banken ska ”dra åt kranarna”. Hur ska de överleva tills de hittat nya grenar som bär?

Får hjälp aV experTer en av coacherna är kreativitetsdoktorn Hans Björkman 
som vet hur man försätter människor i kreativitet. Den andra är innovationsprofessorn  
Kaj Mickos, med många patent och vana att starta företag. 

– experterna får de anställda att lägga alla idéer på bordet och använder en egen-
utvecklad metod för att komma framåt. Jag tror att tittarna kommer att bli förvånade 
över att det går att skapa hållbara lösningar på så kort tid.

Ingenjörsamfundet, som är initiativtagare och finansiär till programmet,  hoppas 
också att tittarna får den insikten. Syftet är att väcka intresse för innovation på 
 arbetsplatser och visa att det är möjligt. 

Anna Lindsjöö ersöz tror att många kommer att känna igen sig i serien och  hoppas 
på dynamik.

– För att lyckas med uppgiften måste de anställda öppna sig, släppa fram sina personlig-
heter och vara ärliga. Därför hoppas jag att fasaderna faller snabbt. n

Människor är mycket mer 
kreativa än de tror. I Innova-
törerna vänds utvecklingen 
på jobbet på ett annorlunda 
sätt, inte genom att byta vd 
eller att stycka upp företaget.
JOnAS IVArSSOn,  
VerKSAMHeTSSTrATeG

med tilltro  
till framtiden

ehöver det vara svårt och 
tidsödande att ta fram nya 
innovationer? Jag vill hävda 
att med rätt förutsättningar 

är det varken svårt eller tidsödande 
och alla kan vara med och bidra. Ett 
strukturerat och metodiskt arbete 
med kreativitet och innovationer 
leder till konkreta resultat. 

Detta kommer vi att visa i de sex 
tv-programmen av Innovatörerna 
som utspelar sig på arbetsplatser i 
verkligheten med verkliga problem. 
Våra experter Hans Björkman och 
Kaj Mickos kommer att besöka vitt 
skilda arbetsplatser med helt olika 
förutsättningar och problem. Oavsett 
dessa kommer det under bara några 
dagars arbete komma fram helt nya 
lösningar som skapar nya möjligheter 
i form av såväl produkter som tjäns-
ter, innovationer alltså. 

AllT deTTA skapas genom att släppa 
fram kreativiteten och innovations-
förmågan hos personalen. De är de 
verkliga experterna på sina respektive 
verksamheter men som alltför sällan 
får möjligheten att omsätta sina kun-
skaper och erfarenheter till nya möj-
ligheter. Med detta vill vi visa på den 
stora outnyttjade resursen som finns 
på allas våra arbetsplatser.

dennA resurs, dvs våra medarbe-
tare, har vi inte har råd att inte nyttja 
fullt ut. I dagens konjunkturläge är 
det viktigare än någonsin att företag 
och andra arbetsplatser hittar nya 
lösningar för såväl produkter, tjäns-
ter, arbetssätt som marknadsföring. 
Vi vill visa på att det finns andra sätt 
att hantera en nedgång än att skära 
i kostnader, säga upp personal, eller 
byta ut vdn. 

Det sker dock inte av sig själv. Det 
kräver en ledning och ett ledarskap 
som prioriterar denna typ av arbete 
i praktiken och inte, som så ofta, bara 
är läpparnas bekännelse. Verktygen 
och metoderna för att frigöra den 
kraft och energi som finns hos 4 mil-
joner arbetstagare finns. Nu krävs 
mod, organisation och tilltro till de 
anställdas förmåga för att ta den 
svenska arbetsmarknaden till nästa 
nivå, in i innovationssamhället.

Terje Andersson
vd, iNgeNjörsAmFuNdeT

ingenjörsamfundet, Box 5247, 102 45 stockholm. 
Telefon 08-663 57 50. e-post info@ingenjorsamfundet.se
www.ingenjorsamfundet.se
innovatörerna är en tidning från ingenjörsamfundet. 
Ansvarig utgivare: Terje Andersson.  
redaktör: Helena Thorén, Axla information. 
grafisk form: Krut reklam AB. 
upplaga: 50 500 ex. 

Innovatörerna på TV8 hittar vägen 

framåt

Ta fram din 

Kreativitet
Innovationer skapas ofta nära verksamheten på en arbetsplats, inte bara på utvecklingsavdelningen. 
Ingenjörsamfundet vill nu släppa loss kreativiteten hos fyra miljoner arbetstagare och bjuder alla på 
verktygen som behövs för att lyckas. TexT eVA AnneLL FoTo JAnne DAnIeLSSOn

i är alla experter på vårt eget jobb och ibland ser vi smarta lösningar. 
Om hur våra arbetsuppgifter skulle kunna utföras smidigare, eller 
hur produkterna och tjänsterna vi bidrar till skulle kunna utvecklas. 
Innovationer helt enkelt.

Visst vore det roligt om de idéerna togs tillvara? Och visst vore det bra för 
Sverige? Det tycker Ingenjörsamfundet som utlyst 2009 till Innovationsåret, 
med fokus på arbetsplatser.

– När man talar om att förbättra innovationsklimatet i Sverige handlar 
det oftast om forskning, broar till näringslivet, och förutsättningar för nya 
företag. Det är bra, men vi tycker att det saknas en viktig komponent i 
debatten, nämligen den kreativitet och innovationskraft som finns hos alla 
anställda. Den vill vi nu lyfta fram och sporra, säger Ingenjörsamfundets vd 
Terje Andersson.

VerkTygslådA med meToder Det finns beprövade metoder att använda sig 
av om man vill se utveckling. Under våren bygger Ingenjörsamfundet upp 
en verktygslåda för hur man skapar kreativitet och fler innovationer på 
arbetsplatser. Den är fri att användas av alla och finns i mars när serien 
Innovatörerna drar igång, på www.ingenjorsamfundet.se. 

Inspiration att testa verktygslådan får man garanterat av tv-serien. Där 
vänder anställda snabbt utvecklingen på sina arbetsplatser, med hjälp av lik-
nande metoder som i verktygslådan.

skApA en kreATiV miljö Ingenjörsamfundet ser att kreativa idéer ofta 
växer fram när människor med olika kompetenser, roller och bakgrund 

träffas. Därför behövs tid för fritt tänkande och kravlösa mötesplatser 
inom en organisation. Ledningen måste visa att innovationer prioriteras 
och att anställdas förslag både fångas upp och premieras.

Helst vill Ingenjörsamfundet förändra vår syn på innovationer i arbetet 
helt och hållet. Terje Andersson jämför med när man för femton år sedan 
insåg vikten av kvalitet.
– Kvalitet blev då allas ansvar och alla arbetstagare skulle säkerställa kva-
liteten i det man gjorde. På samma sätt borde det vara lika självklart att 
alla ska försöka utveckla sina produkter eller tjänster som en del av sitt 
ordinarie arbete. n

Innovationsåret 2009
Om fler idéer på arbetsplatser leder fram till innovationer kan det få stora 
effekter. För den personliga utveck lingen, för företagens marknadsandelar 
och för välfärden i Sverige. 

Större innovationskraft kan lyfta Sverige ur lågkonjunkturen snab-
bare. Dessutom kan innovationsförmåga bli vår främsta konkurrensfördel 
i framtiden.

Ingenjörsamfundet har utropat 2009 till Innovationsåret och initiativet 
är i gott sällskap. Det sammanfaller med eus European Year of Creativity 
and Innovation. n

 

Premiär för Innovatörerna i TV8!  
söndagen den 15 mars klockan 18.30. 
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Med rätt förutsätt- 
ningar har vi fyra miljoner  

potentiella innovatörer  
i landet.

InGenJÖrSAMFUnDeTS VD, TerJe AnDerSSOn



Kreativitets-
doktorn och 
innovationspro-
fessorn öppnar 
verktygslådan
Den ena samlar på 
idéer i en frysbox,  
den andra samlar på 
problem. en forskar 
kring kreativitet, den 
andra är uppfinnare 
som snabbt vill ta sig 
från idé till produkt. 
Grundinställningen  
att alla människor  
är kreativa har de 
gemensamt. Sedan  
är de hjälpsamma 
också – för nu ska de  
i Ingenjörsamfundets 
TV-satsning Inno-
vatörerna hjälpa 
företag med problem. 
Möt kreativitets-
doktorn Hans Björkman 
och innovations-
professorn Kaj Mickos. 

å fritiden är det fotboll, gastronomi och resor som gäller. Några 
äventyrsresor är det dock inte fråga om, hellre åker han till de 
stora städerna där fotbollen och restaurangerna finns. Möt 
kreativitetsdoktor som nu ger sig ut på ett annat äventyr – att 
hjälpa företag med problem direkt i tv. 

– Man ska inte göra sig av med goda idéer, det tycker kreativitetsdoktorn 
Hans Björkman. Därför sparar han sina idéer i vad han kallar ”frysboxen”. 
Men om det är någon som undrar så är det egentligen en server på fackför-
bundet Unionen där han jobbar. 

Vi får väl se om han behöver tina upp någon idé nu när han debuterar i 
tv-mediet och tillsammans med innovationsprofessorn Kaj Mickos åker land 
och rike runt för att hjälpa sex företag med verksamhetsproblem. 

Hans Björkman är förbundsekonom på Unionen med ansvar för innova-
tionspolitiken och är expert på bland annat kreativt arbetsklimat och inno-
vationsarbete. Han är i full färd med att starta upp ett tjänsteforskningsin-
stitut i Borås och vill snart komma igång med ett forskningsprojekt kring vad 
som kännetecknar företag som hela tiden växer för att de lyckas genomföra 
sina idéer. 

– Jag är inte intresserad av företag som kommer med en bra idé, säger 
han. 

Nej, det som intresserar kreativitetsdoktorn är hur företag förvaltar sina 
idéer och med hjälp av dem utvecklar verksamheten. 

Det där är något han och Kaj Mickos har gemensamt, nämligen vad som 
blir resultatet av en idé och att den leder till en förbättring och utveckling. 

En annan gemensam nämnare är synsättet på kreativitet. 
– Alla människor är kreativa och kan bidra till utvecklingen, menar han. 

Människor vill gärna förverkliga sina idéer. 

TänkA nyTT skApAr jobb På Sif, numera sammanslaget med htf till Unionen, 
har han arbetat en stor del av sitt yrkesliv och intresset för kreativitet bottnar 
i arbetet med sin doktorsavhandling Learning from members (Learning from 
members, Handelshögskolan i Stockholm, 2005) där han bland annat för-
sökte ta reda på hur det kom sig att facket å ena sidan verkligen lyssnade på 
sina medlemmar men å andra sidan hade svårt att ta tillvara idéerna och göra 
någonting av dem. 

– I södra Europa betraktas det som konstigt att en facklig organisation 
arbetar med kreativitet på arbetsplatser. För mig är det enkelt: vill vi ha en 
hyfsad levnadsstandard måste vi ha en stark produktivitetstillväxt. Det är en 
grundläggande facklig uppgift att vara med att skapa jobb som är trygga, 
utvecklande och bra betalda. För att göra det måste man tänka nytt. 

uTmAning ATT jobbA i TV Att öka kreativiteten på arbetsplatser i Sverige 
är en viktig fråga för kreativitetsdoktorn som nu dessutom kommer att göra 
jobbet inför tv-kamerorna. Särskilt nervöst tycker han dock inte att det är.

– Jag har ju med Kaj som är duktig på tv. Det känns tryggt. 
Vid intervjutillfället har de två herrarna ännu så länge bara öppnat sin 

verktygslåda på en städfirma i Nyköping. 
– Det blir som ett oerhört konkret seminarium om arbetslivsutveckling 

under tre dagar, förklarar Hans Björkman. Företaget ska bedriva sin verk-
samhet samtidigt som vi drar tio personer från verksamheten. 

Men någon press att lyckas känner han inte. 
– Men tiden ska vara väl använd för företagen samtidigt som det blir bra 

tv. Det känns både spännande och kul, men också lite utmanande. Men om 
Kaj och jag fixar att göra något bra för företagen, nog blir det bra tv. 

Det sistnämnda är förstås i hög grad producenternas uppgift. Själv gick 
han in i vad han kallar ett ”särskilt tillstånd”. Plötsligt skulle han rätta sig 
efter regianvisningar och agera framför kamerorna. 

– En kväll när vi skulle spela in en sekvens där Kaj och jag resonerar om 
dagen sa de att ”ni måste se bekymrade ut när ni pratar om det där.” Det är 
tv och man måste tydliggöra saker och ting. Visst är det lite ovant.

FöreTAgen gör jobbeT Hur tror du att ni kommer att lyckas på företa-
gen? 

– Lyckas vi är det ju egentligen de på företaget som har lyckats. Misslyckas 
vi är det samma sak. Jag vet att vi kommer att ge de här verksamheterna en 
större chans att utvecklas. Men det går ju inte att ha krav på sig att det ska 
bli bingo på alla ställen. 

Den som ser programmet kommer att möta två personer med en likartad 
grundsyn, nämligen att en bra idé ska leda till förbättring. En innovation 
behöver inte vara tekniskt komplicerad och kreativitet handlar inte om utbild-
ning eller särskild kunskap. Snarare är det en fråga om att ge människor 
möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga. 

olikheTer kompleTTerAr Om man ändå ska peka på några olikheter mel-
lan dig och Kaj, vilka skulle det vara? 

– Jag är nog lite mer akademisk än Kaj och riktar mig mer mot tjänste-
utveckling, svarar Hans Björkman. Men när vi kommer nära produktutveck-
ling är det Kaj som är experten. 

Sedan var det ju det där med att den ena sparar på idéer och den andra 
på problem, men det visar väl bara hur väl de kompletterar varandra. n

kreATiViTeTsdokTorn  
hAns björkmAn

Gillar fotboll och håller på 
Hammarby.

Tycker om gastronomi och vin.

Mellan två inspelningar åkte 
han till London med sin 
nittonårige son för att titta på 
fotboll och besöka någon bra 
restaurang.

Klär sig hellre i fluga än slips.

innoVATionsproFessorn  
kAj mickos

Välformulerad uppfinnare.

Klär sig gärna i svart.

Spelar inte golf. 

I samband med sin TV-serie  
72Hourrace ville Bert Karlsson 
stämma honom.

an kommer nog aldrig mata fåglar i parken med de andra 
pensionärerna. Visserligen har han jobbat rätt länge på att 
”bara jobba heltid” men ännu har han inte lyckas. Frågan är 
om det kommer att gå alls – Kaj Mickos får ju ständigt nya 
idéer i huvudet.

problemsAmlAre och idéspruTA Det var ganska nyligen som Kaj 
Mickos blev pensionär. Men får han beskriva sig själv är han i alla fall i 
ett avseende fortfarande ett barn: han har en bristande impulskontroll 
när det gäller nya idéer. 

– När jag får en ny idé borde jag ta en kall dusch, tycker han. För nya 
idéer tenderar att urarta till hårt arbete så småningom. 

Han är dock noga med att förklara att det inte i första hand är idéer han 
samlar på utan snarare problem. Problem är bra, för finns det ett problem 
så finns det också en lösning. Viljan att hitta lösningar på problem har varit 
en stark drivkraft under alla de fyrtio år han verkat som uppfinnare. 

kul på jobbeT Att han gillar det han gör är uppenbart. Inte ens nu efter 
att ha startat mer än ett dussin egna företag, efter ett trettiotal patent och 
efter att ha hjälpt massor av svenska uppfinnare att utveckla sina idéer till 
produkter har han lyckats kommer ner till en normal heltidssysselsättning. 
Och som om inte det vore nog är han professor emeritus i innovations-
teknik och föreläser både i Sverige och utomlands. Därför kan man ju 
undra om han alls har några intressen utanför jobbet. 

– Jag är jäkligt vanlig, svarar han. Seglar, reser och läser. Men jag 
spelar inte golf. 

Det sista tillfogar han inte utan en viss ironi. 

kAos VikTigAre än plAnering Utveckling och förbättring har varit en 
ledstjärna under hela hans yrkesliv. Och det är tydligt att det är nyfiken-
heten som leder honom framåt. Han vill ständigt lära sig något nytt. 

– Det handlar om lekfullhet, förklarar han. Jag följer mina impulser och 
tror på kaos. Att jobba med innovationer och utveckling innebär att man 
ständigt måste vara redo att byta riktning. Jag tror inte på att planera för 
mycket, då uppfyller man kanske sin plan men det blir ingen för nyelse. 

innoVATioner skA görA nyTTA Att han nu också ska medverka i Inno-
vatörerna tillsammans med Hans Björkman är en följd av att Ingenjörs-
amfundet har utsett år 2009 till ett innovationsår då den kreativa tempe-
raturen i Sverige ska höjas rejält. 

Innovationsprofessorn som borde ta en kall dusch.
TexT nILS PeTTerSSOn FoTo JAnne DAnIeLSSOn

Kreativitetsdoktorn som sparar idéer i frysen.
TexT  nILS PeTTerSSOn FoTo  JAnne DAnIeLSSOn

 

Missa inte Innovatörerna!  
söndagar kl 18.30 i Tv8 med  

start den 15 mars. 
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Men varför är det så viktigt med utveckling och innovationer, är det inte 
bra som det är? 

– Det är en djupt mänsklig egenskap att förbättra. Och nya tider krä-
ver nya uppfinningar. Så kommer det alltid att vara, människor är kreativa 
och vill hitta lösningar på sina problem och förbättra sin tillvaro. 

För Kaj Mickos är dock enbart kreativitet för tunt, man kan inte bara 
ha idéer och prata om dem, det ska bli något av idéerna också. En produkt, 
en tjänst eller något som gör skillnad. Det är därför han jobbar med 
aktionsforskning för det intresserar honom hur man genomför saker. 

– Det är nyttan som räknas, hävdar han. När det gäller uppfinningar 
finns det en tendens till tekniksnobbism. Men det är ingen teknikolympiad. 
Nyttan kommer före tekniknivån. 

Den som läser på lite om Kaj Mickos inser snart att det sistnämnda 
är centrala tankegångar för honom. Han har ett demokratiskt synsätt: 
alla kan producera bra idéer och bidra till utvecklingen. En ny funktion 
i mobiltelefonen är inte mer värd än en förbättrad golvmopp. Det är 
användbarhet och nytta som betyder något. 

godA idéer måsTe TAs om hAnd Under programserien i tv8 ska Inno-
vatörerna hjälpa sex företag att lösa sina problem. Vilka faktorer är egent-
ligen viktiga för det kreativa klimatet på en arbetsplats? 

– Trygghet är en faktor, förklarar han. Man måste våga uttrycka sina 
idéer. Sedan handlar det om organisation. Man kan inte bara snacka och 
säga att man ska ta tillvara goda idéer, man måste också på allvar orga-
nisera verksamheten så att man kan ta tillvara goda idéer. För man kan 
inte skörda om man inte har någon skördemetod. 

Sedan tv-serien 72HourRace har han erfarenhet av att figurera i tv-rutan. 
Den här gången är det dock lite annorlunda. Allt ska koncentreras till trettio 
minuter och det gäller att anpassa sig till mediet. Det får ju inte vara tråkigt. 

AnAlys och hAndling Kaj Mickos tycker nog att hans och Hans Björk-
mans roller är lite olika.  

– Jag kommer från det praktiska handhavandet medan Hans är mer 
forskningsinriktad och är bra på det teoretiska kring arbetet. Så vi kom-
pletterar varandra bra och har en gemensam grundsyn. 

Om de kommer att lyckas går förstås inte att säga på förhand. 
– Men utifrån våra erfarenheter tror vi förstås att det ska gå. Vi är 

trygga i att vi har gjort det många gånger. 
Vi får bara hoppas att han inte duschar för kallt mellan besöken på de 

företag han ska hjälpa. Så att han inte spolar ner några idéer i onödan. n



1 Punkt ett
2 Punkt två
3 Punkt tre
4 Punkt fyra
5 Punkt fem

Experterna Ledningen Anställda Produkt/Tjänst Kunder

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 30
Handlingsplan
Handlingsplanen ska beröra 
alla anställda på arbetsplatsen.

Utveckla lösningen
Utveckla koncept och beskrivningar, 
kontrollera patent.

Var är problemet?
Verkligt problem eller symptom? 
Kunder, anställda och andra hjälper till.

Följ upp
Följ upp innovations-
processen efter en månad 
och efter sex månader.

Släpp ut kreativiteten
Övningar som sår frön till hur 
problemen kan lösas.

Förbered personalen
Introduktion om innovation och 
kreativitet.

Från kris 
til

l h
op

p

IN
NO

VA
TI

ON
SPROCESSEN

Från kris 
til

l h
op

p

IN
NO

VA
TI

ON
SPROCESSEN

Undersök marknad och kunder
Välj bästa lösningen för problem som kunderna 
tycker är viktiga.

Hur innovativa är de?
Anställda svarar på en enkät.

Innovationsprocessen i Innovatörerna är en 
kombination av professor Kaj Mickos modell 
och Hans Björkmans kreativitetsmetoder. Det 
unika och nya är samarbetet dem emellan,  
men även den verktygslåda som Ingenjör-
samfundet och Innovation Plant utvecklat  
för att mäta hur innovativ arbetsplatsen är.

hur innoVATiVA är de? I förväg får anställda svara på frågor i 
en enkät. Svaren ger en indikation på individens innovations-
förmåga, möjligheten för individen att använda den på arbets-

 INNoVaTIoNS- 

processen 
        Från STArT TILL MåL

Detta är en av de viktigaste delarna i innovationsprocessen, 
har man ett väl identifierat och verkligt problem kan man 
alltid hitta spännande lösningar. 

undersök mArknAd och kunder Redan när de verifierar pro-
blem har de kontakt med marknad och kunder. Om inte kun-
derna upplever vårt problem som intressant eller viktigt är 
det ingen större idé att försöka lösa det. När detta är avklarat 
börjar de utveckla lösningar. 

Varje problem kan ha ett stort antal möjliga lösningar. 
Det gäller att välja de bästa och fråga kunderna hur de ser på 
olika lösningar. De samlar även in annan kunskap som kan 
vara till nytta i innovationsprocessen.

TexT  BeTTy MIcKOS, HeLenA THOrén  illusTrATion MArTIn WAnDe
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platsen och hur väl arbetsplatsen tar vara på förmågan. Det 
samlade resultatet berättar hur innovativt företaget är och var 
deras styrkor och svagheter finns.

Förbered personAlen Under första mötet på arbetsplatsen går 
man igenom resultatet från enkäten. Personalen får en intro-
duktion om innovation och kreativitet. De informeras om arbets-
sättet och vad som ska hända under inspelningsdagarna, så att 
de förstår att de själva ska ta fram lösningar med hjälp av exper-
ternas kunskap och arbetsmodeller.

släpp uT kreATiViTeTen Nästa punkt i arbetet är att släppa 
på spärrar och få igång kreativiteten hos personalen. Hans 

Björkman gör en övning som ska sätta igång kreativiteten. 
Kaj Mickos genomför en övning för att visa hur innovations-
processer fungerar i praktiken. I dessa övningar sår man frön 
till hur företaget kan hitta förbättringar. Under övningarna 
lämnar personalen existerande lösningar och eventuella inn-
ovationer. 

VAr är problemeT? Efter det kan man börja verifiera proble-
men arbetsplatsen har. Det kan vara så att det problem de upp-
lever bara är symptom på det verkliga problemet. Kanske är det 
inte ett problem för kunderna men upplevs som ett internt. 
Kunder, anställda och andra intressenter får även möjlighet att 
lägga till idéer till listan som man inte har tänkt på.

uTVecklA lösningen I nästa steg gör de benchmarking och 
nyhetsgranskning. Är lösningen verkligen ny? Är den inte det 
måste de tänka om så att de inte gör intrång i någons patent 
eller försöker fylla en mättat marknad. Behöver de tänka nytt? 
Kan de förbättra en lösning som redan finns? Om lösningen 
är ny undersöker de vad konkurrenterna har. Finns det företag 
som erbjuder något liknande? Varför är vår bättre än deras? 

När de har identifierat de bästa lösningarna måste de utveckla 
koncept och beskrivningar. Hur och när ska de användas? Av 
vem? Osv. Arbetar de med en fysisk produkt är detta ett väldigt 
viktigt steg. Är lösningen patenterad kan man absolut inte gå 
vidare utan att genomföra ändringar. Vad gäller tjänsteinnova-
tion går det inte att skydda med patent i Europa idag.

hAndlingsplAn När samtliga koncept är utarbetade och 
bestämda ställs en handlingsplan samman. Den ska beskriva 
vad man ska göra den närmaste tiden för att slutföra projek-
ten/innovationerna. Klara tydliga mål sätts upp för de när-
maste månaderna. Handlingsplanen ska beröra alla anställda 
på arbetsplatsen och kommuniceras ut till dem så att de får 
möjlighet att påverka och förändras i enlighet med företagets 
nya inriktning.

Följ upp Efter en månad kommer en uppföljning av arbetet 
att göras. Hur långt har de kommit? Går det bra? Efter sex 
månader kommer Innovatörerna på återbesök för att se om 
det skett en förändring.



et är den första dagen på inspelningen av tv-serien Innovatörerna. 
Experterna Kaj Mickos och Hans Björkman kommer till städ-
bolaget Servum i Nyköping. Morgonen ska börja med ett möte 
dit tio medarbetare är kallade. Fyra har kommit. ”Det kan bli 
sju om en timme”.

 
lägeT är spänT Kaj exploderar ”Vad är nu detta?”. Stämningen blir spänd 
och relationen mellan experterna och Servum är misstänksam. Hans blir 
besvärad och går ut. Det är allt annat än en bra start på den tre dagars 
innovationsresa de har framför sig. Ska de klara det?

– Det här är verklighetens dramaturgi. Från första dagens depp ”Det 
här kommer inte att gå” till sista dagens totala engagemang, säger produ-
centen Lotta Hellman.

– I Innovatörerna jobbar vi i tv-teamet så dokumentärt det går. Under 
andra dagen droppade minst tio kunder in och vi sprang runt för att hinna 
dokumentera så mycket som möjligt, fortsätter Lotta.

high FiVe Under ett kundmöte den andra dagen presenterade planerings-
chefen Anna Johansson en tjänst som kan bli början på en ny kundrelation. 
Anna blev smått euforisk, sprang in till vdn Anneli Bjurvald och gjorde 
High Five.

– Det är sådana scener vi sliter för att få. Nu gick inspelningen på Servum 
bra, framför allt för att tjejerna är modiga. De vågade blotta sig och de 
hade tillit till oss och till Kaj och Hans, förklarar Lotta.

körschemA Arbetet med tv-serien startade långt tidigare. De två producen-
terna Anna Lindsjöö Erzöz och Lotta Hellman dammsög först svenska arbets-
platser efter intressanta kandidater. Därefter gjorde de en researchresa till de 
utvalda arbetsplatserna tillsammans med experterna. Väl hemma på kontoret 
igen planerades varje program i detalj och ett körschema togs fram.

Vilka dyker upp i TV-rutan?
I sex program med start i mars får vi följa kampen på svenska arbetsplatser 
för att behålla jobben och företagen. Med start söndagen den 15 mars börjar 
TV-serien Innovatörerna sändas på TV8. Under sex veckor får vi följa 
experterna Kaj Mickos och Hans Björkman när de rycker ut till svenska 
arbetsplatser i akut behov av hjälp. I expressfart ska de vända katastrof till 
succé. Frågan är om de lyckas? Bland arbetsplaterna som dyker upp finns: 

Städbolaget Servum i nyköping  
som förlorat stora upphandlingar.
Klinisk forskning på Karolinska Trial Alliance  
i Solna som saknar försökspersoner.
Väveriet Fabrics i Borås som snabbt måste  
hitta nya innovationer efter airbagen.
Garveriet Elmo i Svenljunga  
som gick i konkurs, men har fått en ny chans.

TV-INSpelNINg
Så här går det till TexT  HeLenA THOrén FoTo MAUrO rOnGIOne

TVå  
sTjärnor 
hAr FöTTs
TexT  HeLenA THOrén 

et finns alltid huvud-
roller i filmer. I den 
här har vdn Anneli 
Bjurvald en själv-

skriven sådan. Vid sidan av 
henne finns Kerstin 
 Henriksson, en idérik tro-
tjänare på städbolaget, och 
Tina Johansson, som under 
inspelningen utvecklade en  
ny golvmopp och blev in no-
vatör på kuppen.

 Vid fem på morgonen 
börjar Kerstin Henrikssons 
arbetsdag med fönsterputs, 
stor städning, flyttstädning, 
hemstädning och golvpolish. 
Hon tycker innovations-
processen är spännande.

– innAn inspelningen tyckte 
jag innovation lät krångligt 
och stort, men nu har jag  
en annan syn. Det handlar  
om vanliga enkla saker. Vi 
behövde skjutsen för att tänka 
nytt. Det är jätteroligt att vi 
kommit så långt på så kort 
tid, säger Kers tin Henriksson 
och ler.

kersTin hAr mångA idéer 
Kerstin vet för hon har varit 
anställd i Servum i 27 år.  
Hon har flera idéer om hur  
de ska vända trenden.

– Jag och flera andra 
tycker vi ska byta arbets-
kläder, gärna med mer färg.  
Idag finns två städbolag till 
som har svarta kläder. Vi kan 
lägga reklamblad i brevlådor 
för att nå privatpersoner.  
I trappor där vi städar kan  
vi sätta upp ”Här städar 
 Servum. Namn på städaren. 
Vi gör också…”. 

– Vi ska peppa personalen. 
Visa att de kan göra mycket 
mer för kunderna och visa oss 
bättre på nätet. Kunder letar 
där nuförtiden och vi behöver 
uppdatera det där, funderar 
Kerstin Henriksson.

TinA är nybliVen innoVATör 
På andra sidan om Anneli 
finns Tina Johansson. Hon är 
nybliven innovatör. Under sina 
sjutton år som städare har hon 
samlat på idéer för hur man 
kan göra saker enklare och nu 
har hon fått en möjlighet att 
utveckla en av dem. Hon har 
tagit fram en ny golvmopp.

– Jag har haft den här  
idén i flera år. Det är en ny 
storts golvmopp. 

Tina visar hur hon tänkt 
sig med hjälp av en prototyp 
som professorn i innovations-
teknik Kaj Mickos låtit ta 
fram. 

– Det är en enkel grej 
egent ligen, säger Tina  
Johansson ödmjukt.

Vad ska du döpa den till? 
Hon funderar en stund och 
säger sedan:

– Tinas mopp. n

hans Björkman, vad är det ni kan göra för 
Servum som inte en vanlig management-
konsult skulle kunna?
– Vi skiljer oss från vanliga konsulter i förändringsarbeten genom att vi inte 
nöjer oss med att diskutera med ledningen. Vi vill engagera personalen väl-
digt brett och utveckla kraften hos alla medarbetare på arbetsplatsen. En 
annan del är att vi betonar att man kan göra saker snabbt och handfast. 
Servum hade en färdig handlingsplan dag 3. Kaj Mickos har ett nätverk av 
specialister och kunskapen om hur man gör produktinnovationer och det 
har inte de flesta organisationskonsulter. En tredje del är att vi lyssnar på 
kunder i förändringsarbetet, förklarar Hans Björkman.

möTTe människornA på serVum erA FörVänTningAr AV  kreATiViTeT 
och innoVATionsFörmågA?
– Ja, de överträffade våra förväntningar. Det var lite låst i början, men sedan 
hände det saker på bara några timmar. Människor vände och förstod snabbt 
att här kan jag bidra. Det var häftigt att se, säger Hans Björkman. n

tädbolaget Servum, med knappt hundra anställda och kunder 
i de största städerna i Östergötland, är representativ för bran-
schen. En bransch med goda framtidsutsikter, men med små 
marginaler och låga timarvoden.

I ett vitrappat tvåvåningshus nära stadskärnan i Nyköping 
ligger huvudkontor, lokalkontor och lager i samma byggnad. Här pågår 
febril aktivitet. Idag är det den sista dagen på inspelningen och de har 
mycket att göra.
– Första dagen var bara kaos. Efter andra dagen var jag helt uttömd, men 
då hade jag saker att ta tag i. Det fanns en energi i gruppen som inte har 
funnits förut. Alla såg ett gemensamt mål. Idag är det slutspurt, säger 
Anneli Bjurvald entusiastiskt.

prisdumpAd mArknAd Anneli Bjurvald har varit vd i drygt ett år. Hon 
tog över rodret i en kärv tid, bolaget har förlorat flera stora ramavtal i 
offentliga upphandlingar när konkurrenter har prisdumpat marknaden. 
Man har varit tvungen att varsla flera ur personalen och under inspelnings-
dagarna får en ung kvinna gå. Detta har tagit mycket kraft.

– Organisationen har blivit utmattad och inte tagit tag i nya marknader. 
Nu ska vi sluta att ägna oss åt problem vi inte kan påverka och istället slå in 
på nya spår. tv-inspelningen har gett oss en spark i baken, fortsätter Anneli.

nyTändning Med stöd av innovationsprofessorn Kaj Mickos och kreati-
vitetsdoktorn Hans Björkman får ledning och personal på Servum en 
nytändning. Grundstoryn i tv-serien är att först sätta igång innovations-
processen under tre intensiva inspelningsdagar, följa upp hur det går efter 
en månad och sex månader senare skörda frukterna.

– Så lång tid som sex månader ska det inte ta. När Olle är i båten ska 
vi se till att han kommer i land, säger Anneli bestämt.

Vad hoppas ni på?
– Vi måste växa på de nya marknader vi har identifierat. Styra orga-

nisationen mot nya kunder med nya behov, fortsätter hon.

sTädhjälp hemmA De nya marknader Anneli Bjurvald hoppas på finns 
bland annat inom hushållsnära tjänster. De skulle kunna erbjuda nya tjäns-
ter i flerfamiljshus där de idag gör trappstädning. Kanske städhjälp till 
stressade småbarnsfamiljer. Kanske en modern form av concierge som även 
skulle kunna ge boende ökad trygghet. 

Städfirman som fick en kick
Kniven på strupen. Det är verkligheten bakom scenerna i TV-serien Innovatörerna. Flera av de  
medverkande företagen står inför drastiska förändringar. Ska de vinna eller försvinna?  
I det första programmet får ett städbolag i nyköping hjälp. TexT  HeLenA THOrén FoTo MAUrO rOnGIOne

– Det är en enorm marknad som öppnat sig. När familjerna nu får skatte-
avdraget direkt på fakturan blir det mycket lättare att se vad det kostar, 
tänker Anneli.

Vad är rimligt att betala?
– Definitivt inte under 240 kronor i timmen. En städare kostar 150 kro-

nor per timme och till det kommer arbetsledning, bilresor, drift och kvali-
tetsarbete, svarar Anneli.

dAgs ATT hAndlA En månad senare har Anneli Bjurvald börjat ta kontakt med 
nya samarbetspartner, bland annat en mäklarfirma och ett säkerhetsbolag.

– Vi har bestämt att inom tre månader ska vi ha påbörjat samtal med 
nya samarbetspartner på alla orter. Det ligger på mitt bord. Med mäklar-
firman diskuterar vi visningsstädningar där vi inför varje visning gör en 
lättare styling och städning.

– Det pratas om handlingsplanen i organisationen, men alla har inte fått 
den. Vi har istället planerat arbetsplatsträffar på vårkanten och vår planerings-
chef Anna Johansson ska åka runt till kontoren, avslutar Anneli. n

” Jag har varit nervös för det här under hela  
hösten. Hur ska det gå? Men när jag åkte ner  
till nyköping släppte det”. 

HAnS BJÖrKMAn

– Det körschemat var min livlina under inspelningsdagarna. Vi hade kart-
lagt innovationsprocessen, identifierat huvudpersonen Anneli Bjurvald och 
hittat två sidohistorier, avslöjar Lotta.

klippning När inspelningen var klar började det stora jobbet. Timme efter 
timme tittade Lotta Hellman igenom alla band. Hon klockade intressanta 
scener och därefter började redigeringen. Anna och Lotta klippte ihop tv-
programmet.
– Det som är fascinerande med film är att när det fungerar är det så totalt. 
Bild, ljud och musik tillsammans blir oslagbart, men det är svårt att få det 
dithän, säger Lotta.

Hur var det att jobba med amatörer?
– Jag tycker att det både är roligare och bättre. Det är spännande att 

ligga nära verkligheten. Alla som medverkat har verkligen varit duktiga, 
avslutar producenten Lotta Hellman. n
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Från vänster Kerstin Henriksson, Hans Björkman, Anneli Bjurvald och Kaj Mickos poserar i städlagret.

Hans Björkman intervjuar Kerstin 
Henriksson om hennes långa erfarenhet.

Tina Johansson prövar prototypen 
av hennes nya mopp.

Tina Johansson.

Anneli Bjurvald.



å
ret var 1978. Intresset för ingenjörsutbildningar hade börjat 
svalna. Sune Hilstad, dåvarande vd för Ingenjörsamfundet, 
och Olle Wallerius, ordförande i Svenska Uppfinnarefören-
ingen, var bekymrade. De såg en risk att Sveriges goda rykte 

som industrination med många världsberömda patent 
kunde bli en historisk parantes. De ville hitta ett sätt 
att inspirera till kreativitet och fånga nyfikenheten 
redan i tidiga åldrar.

Då föddes idén till en tävling för ungdomar som 
skulle stimulera kreativt tänkande och väcka intresset 
för naturvetenskap, teknik och nyskapande. Det blev 
starten på Finn upp som idag, trettio år senare, har 
samma kärna men som genom åren utvecklats till 
att också vara ett pedagogiskt verktyg för lärare på 
högstadier att använda i sin undervisning.

FörsTA TäVlingen Den första tävlingen delades in 
i två kategorier, uppfinningsrikedom och design. 
En av förstapristagarna 1979 var Tony Tömmerås 
från Göteborg. 

– Vår tekniklärare bildade en grupp som sedan 
spånade idéer tillsammans. Vi arbetade både på 
lektioner och stannade kvar efter skolan ibland. 
Sedan tillverkade vi sakerna i tekniksalen på Tors-
landaskolan. Det jag minns starkast var all upp-
märksamhet vi fick i media när vi vunnit och att 
vi fick ta emot priset av dåvarande statsminister 
Thorbjörn Fälldin, berättar Tony Tömmerås.

TreTTio år senAre Idag är intresset för Finn upp större än någonsin. 
Över 7 500 elever i 233 skolor i Sverige deltog i den senaste tävlingen. 
Kan man säga att ni lyckats?

– Ja det tycker jag, om man menar att öka intresset för Finn upp och 

för naturvetenskap, teknik och uppfinnande. Närmare 3 miljoner elever 
har genom åren berörts av Finn upp på ett eller annat sätt. Intresset och 
deltagandet i Finn upp har ökat markant med åren och vi ser ett fortsatt 
stort intresse att jobba med kreativitet, problemlösning och teknik i sko-

lorna runt om i landet. Både lärare och 
elever tycker att det är roligt och intres-
sant att testa egna idéer och få utveckla 
sina kreativa sidor, säger Sofia Björkvi, 
projektledare för Finn upp på Ingenjör-
samfundet. 

– Naturligtvis är det svårt för oss att 
mäta hur många av de tävlande i Finn upp 
som sedan väljer ingenjörsyrken när de blir 
äldre. Nu finns det dessutom så många 
intressanta alternativ för ungdomar om de 
vill studera vidare men Finn upp kan inspi-
rera till så mycket. Det handlar mest om att 
jobba med idéer, att våga bryta mönster och 
hitta annorlunda lösningar på olika problem 
för att i slutändan nå sina mål, fortsätter 
Sofia Björkvi.

Men det finns exempel på att Finn upp 
varit avgörande för yrkesvalet senare i livet. 
Joakim Byström vann 1985 och fick ta emot 
pris av hm Konungen, som då var Finn upps 
beskyddare och mycket intresserad av ungdo-
marnas arbeten.

– Jag var intresserad av uppfinningar och 
att få den stimulansen i unga år utvecklade mitt 

sinne för att se affärsidéer och produktutveckling. Sedan Finn upp har 
jag alltid en anteckningsbok med mig för att skriva ner idéer jag kommer 
på, säger Joakim Byström, som idag är uppfinnare och företagare inom 
solenergi. n

exempel på 
några smarta, 
kloka och  
kreativa  
uppfinningar
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 Är du en

EnTrEPrEnÖr?
Finns det en slumrande entreprenör i dig? Gör testet!

FAciT: räknA ihop dinA poäng

1: a=1, b=2, c=0, d=0, e=4
2: a=2, b=3, c=1, d=4, e=4
3:  a=1, b=2, c=3, d=4, e=3
4: a=3, b=0, c=0, d=1, e=2
5: a=0, b=1, c=3, d=2, e=3
6: a=1, b=2, c=3, d=0, e=4
7: a=2, b=2, c=0, d=4, e=3
8: a=0, b=0, c=0, d=2, e=3
9: a=2, b=4, c=2, d=1, e=4
10: a=1, b=4, c=2, d=3, e=5

1. min driVkrAFT För ATT sTArTA egeT är: 
a. jag vill tjäna mycket pengar.
b. jag vill bestämma över mitt eget liv.
c. mina föräldrar förväntar sig det.
d. för att kunna bo där jag vill.
e. pröva om mina idéer och min förmåga håller.

2. För ATT sTArTA eTT egeT FöreTAg är jAg beredd ATT: 
a. leva på falukorv i ett år.
b. avstå från en utlandssemester.
c. offra allt jag har.
d. inte göra några avkall på tidigare livsföring.
e. riskera 100 tkr som startkapital samt hålla nere mina  

levnadsomkostnader under de två första åren.

3. så här ser jAg på möjligheTen ATT TjänA pengAr: 
a. samhällssystemet gör rika rikare – det försvårar  

skapandet av nya förmögenheter.
b. en sparad krona är lika mycket värd som en intjänad.
c. man måste satsa pengar för att tjäna pengar.
d. som nystartad företagare måste jag vara smartare än mina  

etablerade konkurrenter för att tjäna pengar.
e. jag vill givetvis kunna leva på mitt nya företag, men jag har  

ingen ambition att bygga upp en stor förmögenhet.

4. en normAl VeckA kAn jAg kommA på så här mångA möjligA 
AFFärsidéer: 
a. ett par stycken.
b. ingen.
c. det behåller jag för mig själv.
d. säkert ett hundratal.
e. jag brukar snarare ifrågasätta ett par etablerade  

affärsidéer i veckan.

5. när jAg VänTAr i kAssAkön i mATAFFären brukAr jAg: 
a. gnälla på kassörskan att öka takten.
b. läsa en tidning.
c. fundera på att öppna en konkurrerande affär i närheten.
d. prata affärer och byta visitkort med andra i kön.
e. fundera på hur man borde organisera om butiken för  

att minska köerna.

öVer 28 poäng: Du är en verklig entreprenör! Du har alla förutsättningar att driva eget!

öVer 20 poäng: Du är en företagsam person! Du kan jobba självständigt och ta eget ansvar.  
Du skulle bli en bra projektledare!

under 20 poäng: Du passar bäst som anställd eller att jobba i en grupp eller tillsammans med 
någon som kan coacha dig.

längre uTFörligAre sVAr kAn du Få om du går in på www.ingenjorsamfundet.se

6. om du måsTe ArbeTA merA än 40 TimmAr en VeckA, Tycker du:
a. wow – vad kul!!!
b. jag blir irriterad, men gör det.
c. jag gör det om det är nödvändigt.
d. jag skjuter på det och hoppas att jag ska komma ifatt nästa vecka.
e. jag funderar på hur jag långsiktigt ska kunna få ner den 

 genomsnittliga veckoarbetstiden.

7. jAg Tror ATT deT som är AVgörAnde För min FrAmgång är ATT jAg: 
a. är bra på det jag gör.
b. vet vad jag ger mig in.
c. inte behöver så mycket sömn.
d. jobbar smartare än mina etablerade konkurrenter.
e. drar nytta av befintliga nätverk och köpvanor.

8. när AndrA personer inTe delAr min uppFATTning om  
minA idéer brukAr jAg: 
a. skratta åt dem, eftersom de inte begriper bättre.
b. bli irriterad och säga att det är bara att välja.
c. bli ledsen.
d. lyssna och sedan försöka förtydliga mina argument.
e. fundera på om jag inte lyckats kommunicera min idé  

och fundera på hur jag ska kunna göra det bättre.

9. när jAg FörsTA gången presenTerAr en ny idé Vill jAg: 
a. helst höra att lyssnarna direkt ställer sig bakom den.
b. få kloka frågor för att utveckla idén och förbättra min presentation 

av den.
c. gärna få lite elak kritik – sånt piggar alltid upp mig.
d. inte höra nåt tjafs om att det där är inget nytt eller liknande.
e. ha ärliga synpunkter och gärna förslag på vilken väg jag ska gå vidare.

10. För ATT lyckAs med deT FörsTA åreT Tänker jAg: 
a. göra reklam som visar vilka förlegade produkter mina  

konkurrenter har.
b. tidigt ta reda på vilka nyttor och funktioner som påverkar  

kundernas köpbeslut.
c. skaffa mig starka partners som kan bära mig framåt.
d. tydligt fokusera min marknadsföring mot avgränsade nischer.
e. hitta en första strategisk kund att använda som referens  

mot nummer två och resten.
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ngdomarna tycker det är supercoolt! Inte bara för att hon är 
kronprinsessa utan för att hon är den hon är. Många elever 
tycker att det skulle vara ett minne för livet att få träffa henne, 
berättar projektledare Sofia Björkvi.

Det är andra gången Kronprinsessan delar ut priset och i år är hon 
också tävlingens beskyddare. Hon har tagit över uppdraget från sin 
pappa Kungen. Vid förra prisutdelningen tog hon sig tid att titta på alla 
vinnande bidrag.

– Hon gick runt och tittade på de vinnande bidragen och pratade 
med alla elever. Det var otroligt uppskattat, minns Sofia Björkvi.

sedAn sTArTen För TreTTio år sedan har Finn upp varit en skolan-
gelägenhet och är det även i år. Inför årets tävling har Ingenjörsamfun-
det kompletterat lärarmaterialet med en ny sajt och en film som vänder 
sig direkt till elever. Varför?

– Vi vill försöka nå så många elever som möjligt, även de elever 
som inte arbetar med Finn upp i skolan idag. På sajten kan de lämna 
sina bidrag själva, se filmen och mycket annat skoj.

När höstterminen drog igång startade tävlingen och nu är det 
bara en vecka kvar innan portarna stängs. Sedan sätter sig en namn-
kunnig jury under ledning av mannen som startade Finn upp, Sune 
Hilstad, med alla bidragen. Det ser ut att bli en hel del. Chansen är stor 
att man slår rekord. n

nya generationer  
av uppfinnare
Tävlingen i Finn upp som vänder sig till elever i år 6 – 9 är populärare än någonsin.  
Finn upp har sedan starten 1978 inspirerat många ungdomar att tänka kreativt och  
väckt deras intresse för ingenjörskonsten. TexT HeLenA THOrén FoTo JAnne DAnIeLSSOn

 

 

BINIBoTTle
Flaska med två  

påfyllningsmöjligheter.
Anna Axelson,  

Nyckelskolan i Södertälje, Finn upp 2006

aIrBagSVäST
Skyddsväst för ryttare  

som löser ut automatiskt om  
ryttaren ramlar av.

Isabelle Persson, Antonskolan i  
Kristianstad, Finn upp 2006

SKräpINBag
Tvådelad påse för lösgodis,  

den ena delen för godis och den 
andra för t ex skräp alternativt för 

att skilja olika godissorter.
Daniel Rindeskog, Carlshöjdsskolan  

i Umeå, Finn upp 2006

ÖVerSVämNINgSSKydd
Plaströr som expanderar  

när vatten pumpas in.
Johanna Lindgren,  

Färila Skola i Färila, Finn upp 2003

Kronprinsessan Victoria 
delar ut pris
Den 11 maj delas 2009 års pris ut i uppfinnartävlingen 
Finn upp. Det sker i Stockholm och prisutdelare är 
ingen mindre än Kronprinsessan Victoria.
TexT HeLenA THOrén FoTo PreSSenS BILD

Sofia Björkvi.



yrkesorganisationen med 140 000 medlemmar som arbetar med naturvetenskap och teknik. 

Vi ger dig information, utveckling och ökad kreativitet i din yrkesroll. Med styrkan av fem 

samverkande fackförbund verksamma på hela den svenska arbetsmarknaden har vi förmågan att 

göra skillnad. Summan av medlemskapet i ditt fackförbund och Ingenjörsamfundet ger dig ett 

komplett innehåll i såväl traditionellt fackliga frågor som i yrkesfrågor. Vi skapar ett konkret 

värde för dig genom ditt medlemskap. Läs mer på www.ingenjorsamfundet.se

dina medlemsförmåner
Hos Ingenjörsamfundet kan du vidareutbilda dig,  
få juridisk hjälp kring arbetstagaruppfinningar och 
hålla dig uppdaterad inom naturvetenskap och  
teknik. Håll utkik efter förmånliga erbjudanden på 
www.ingenjorsamfundet.se.

gratis
juridisk 
rådgivning

rabatter på 
yrkestidningar,  
magasin och 
litteratur

Webb och  
medlems-
tidning

Unika  
rabatter  
på mer  
än hundra 
utbildningar

Ingenjörsamfundet är en yrkesorganisation för dig som arbetar med naturvetenskap och teknik och är medlem i  
Fackförbundet SKTF, Fackförbundet ST, Finansförbundet, Försvarsförbundet eller Unionen. www.ingenjorsamfundet.se

uPP TIll

75%
RABATT

ny TeknIk

76%
RABATT

Garanterat utvecklande!


