
SKAPA Stipendier 2014 
Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition 

alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största 

innovationspris – SKAPA-stipendierna. 

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda 

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, är innovatören Mehrdad Mahdjoubi från 

Skåne län. Han har utvecklat en återcirkulerande dusch vilken återanvänder och renar duschvatten fortlöpande. Han fick ta 

emot årets SKAPA-stipendium på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av 

Stiftelsen SKAPA på Nalen i Stockholm den 2 oktober. 

 

Årets pristagare visar på stor innovationsanda. I en stor del av världen är vattentillgången och vattenkvaliteten ett problem. 

Mehrdad Mahdjoubi har utvecklat ett system för återanvändning av duschvatten som radikalt minskar vattenåtgången och 

energianvändningen., säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA. 

– Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingsstipendium delas ut för att stödja 

uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson. 

Andrapristagaren av SKAPA Utvecklingsstipendium är Mattias Karls och Sara Frykstrand från Uppsala län fick 50 000 

kronor för sitt nya material, som är en superabsorbent. Materialet har en väldigt stor yta inom en liten volym och absorberar 

därmed fukt mycket bra. 

Ett hederspris på 10 000 kronor, som sponsrats av SEB, gick till Stefan Andersson och Elisabeth Andersson från Västra 

Götalands län för en snabb och ergonomisk distansering av armeringsnät. 

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1984-1995, ”SKAPA Framtidens Innovatör”. 

Första pris, ett stipendium på 75 000 kr, delades ut till Jens Kellerup, Simon Zhongxia He samt Dzana Damjanovic från 

Västra Götalands län för deras höghastighetsradiolänk för trådlös dataöverföring som ersätter alla sorters fiberkablar vid 

evenemang och mediaproduktion. 

Andra priset, ett stipendium på 50 000 kr, gick till Johan Mattsson från Skåne län för hans membran för skadereparationer vid 

fuktskador. Membranet är en miljövänlig funktionell duk som stoppar och tar hand om de ämnen som gör inomhusluften 

ohälsosam efter en fuktskada. 

Ett stipendium på 25 000 kr delades ut, som tredje pris, till Robin Liendeborg från Kalmar län som har skapat ett 

kommunikationsstöd med en prenumerationstjänst som överbryggar språkbarriärer i patient- och myndighetsinformation. 



Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en 

satsning av VINNOVA. 

På eftermiddagen 2 oktober fick vi lyssna på spännande presentationer på Innovationstorget på mässan Eget Företag 

Ett trettiotal länsvinnare gjorde korta presentationer av sina spännande idéer. De bedömdes av panel bestående av: Thomas 

Carlström, Investeringsansvarig på Industrifonden, Peter Jörgensen, debattör, tidigare ordf. Svenska Uppfinnareföreningen 

och Beatrice Rosenqvist, småföretagsansvarig, SEB. Panelen gav direkt en återkoppling på presentationen dels avseende 

innehållet - hur bra de tyckte att idén är, dels själva framförandet. 

Moderator var Andreas Uhmeier, Almi Företagspartner. 

Den bästa presentation, som hölls av Ronny Hjelm från Sörmlands län, belönades med 3 000 under Innovationsgalan på 

kvällen. 

För mer information, kontakta:  

Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com 

Mats Olsson, ordförande i SKAPA, 0739-81 50 67, mats.olsson@uppfinnare.se 
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