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Del 1

1979 Tanken på en ”Uppfinnarskola” lades fram 
för Trygghetsrådet SAF-PTK av Olof Wallerius (1920-
2007), dåvarande ordförande i Svenska Uppfinnare-
föreningen (SUF) och Sune Hilstad, dåvarande VD för
Ingenjörsamfundet, vid en konferens i Køge, Dan-
mark. Trygghetsrådet hade efterlyst åtgärder för er-
sättningsindustri och nya sysselsättningstillfällen i 
sydvästra Skåne på grund av varvskrisen och den 
stora strukturomvandling som höll på att ske i slutet 
av 1970-talet. Trygghetsrådet nappade på idén och 
en arbetsgrupp bildades. Konsultföretaget INDEVO 
fick senare samma år i uppdrag att tillsammans med 
Ingenjörsamfundet och SUF administrera en första 
utbildning under våren 1980.

1980 Uppfinnarskolan genomförde sitt första pro-
gram i Skåne tillsammans med Ingenjörsamfundet, 
SUF och INDEVO och med finansiering från Trygghets-
rådet SAF-PTK. Kursdeltagare med dokumenterad 
kreativ förmåga valdes noggrant ut, bland annat 
med hjälp av intervjuer och psykologiska tester, från 
de krisdrabbade företagen Trelleborg AB, Kockums
Varv och Höganäs AB. Svenska Uppfinnareföreningen
varumärkesskyddade ”IDEUM”.

idéum® – 30 år av innovationer

1979-1989
1981 Uppfinnarskolan idéum® genomfördes för 
andra gången, denna gång i Göteborg. Trygghetsrådet 
SAF-PTK finansierade igen. Kursen hade 16 deltagare
varav 13 från olika företag i regionen. En utvärdering 
gjordes av innovationsforskaren Bengt-Arne Vedin.
Resultatet av utvärderingen var klart över förväntan.
Även en s.k. ”chefskurs”, utbildning av nya ”upp-
finnarskolerektorer” och s.k. intressentseminarier 
genomfördes.

1982 Uppfinnarskolan idéum® påbörjade en tredje
kursomgång i Blekinge med en 3-veckors internat-
utbildning. En planerad omgång i Sörmland kom aldrig 
till stånd. 

1983 Den tredje kursomgången i Blekinge, som 
påbörjades 1982, avslutades med två 3-veckors 
internatutbildningar under våren.

I samband med denna tredje 
utbildning gavs Ingenjör-
samfundet uppgiften 
att dokumentera den. 
En skriftserie om tio 
avsnitt och ett hand-
ledarmaterial togs 
fram. Trygghetsrådet
ställde sedan allt
material till förfogande
för att i princip vilken 
kursanordnare som
helst skulle kunna
genomföra 
utbildningen.

1983-1987 Ett antal utbildningar som till delar 
använde idéum®-materialet genomfördes på initiativ 
av Tore Johansson vid Utvecklingsfonden Utbildning i 
Växjö.Deltagare och kursledning vid ”Världens första 

uppfinnarskola” i Skåne våren 1980.
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1990-2001
Del 2

Grimslöv 
1990 På initiativ av Tore Johansson på Utvecklings-
fonden Utbildning (Småland, Blekinge, Gotland), 
blev uppfinnarutbildningen Tekniskt nyskapande, 
enligt idéum®-modellen, permanent i anslutning till 
Folkhögskolan i Grimslöv. Karl-Erik Norling anställ-
des som utbildningschef. Regeringen anslog medel 
för en treårig verksamhet.

1994 För att driva idéum®-verksamheten vidare
köpte Tore Johansson och Karl-Erik Norling Före-
tagsutvecklarna i Sydost AB av Utvecklingsfonderna
Småland, Blekinge, Gotland. De hade tidigare om-
bildat Utvecklingsfonden Utbildning till ett helägt 
aktiebolag.

1998 En tillfällig filial till idéum® öppnades i Njut-
ånger, där endast en utbildning genomfördes.

1999 Utbildningen blev godkänd av Skolverket 
som s.k. ”kompletterande utbildning” med statligt 
stöd, i första hand i tre år, och blev därigenom en 
ettårig utbildning, fördelad på två terminer om var-
dera 16 veckor. Kursdeltagarna blev från och med 
detta år även berättigade studiestöd från CSN.
idéum® Innovationsutbildning AB startades av 
Ingenjörsamfundet och Svenska Uppfinnareföre-
ningen för att vara huvudman för utbildningen. 
Företagsutvecklarna AB fick uppdraget att driva 
verksamheten på totalentreprenad. Samma år 
anlitades Robert Nilsen, f.d. idéum®-elev och på 
den tiden SUF-rådgivare, som utbildningsledare på 
halvtid.

2001 En sista utbildning, med elva deltagare, 
genomfördes på idéum® i Grimslöv innan flytten till 
Lidköping efterföljande år.

Den gamla rektorsbostaden vid Grimslövs 
Folkhögskola blev 1990 ett permanent 
skolhus för idéum®. Den f.d. matsalen på 
bottenvåningen användes som lektionssal, 
vardagsrummet och köket som fikarum. 
På övervåningen hade skolledning och 
gästföreläsare övernattningsrum. Delta-
garna bodde i studentrum på folkhögsko-
lans internat och åt samtliga måltider i den 
gemensamma skolmatsalen.
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Tore Johansson genomförde re-
dan under åren 1983–1987 ut-
bildningar som till delar använde 
idéum®-materialet. År 1990 tog 
han initiativet till att förlägga en 
permanent uppfinnarutbildning 
enligt idéum®-modellen i anslut-
ning till Grimslövs Folkhögskola, 
tre mil söder om Växjö. 

Karl-Erik Norling drev idéum®-verksamheten 
tillsammans med Tore Johansson, först via 
Utvecklingsfonden Utbildning (Småland, Ble-
kinge, Gotland) i Växjö i samverkan med Ingen-
jörsamfundet och Svenska Uppfinnareföreningen 
och under perioden 1994-2006 i deras eget bo-
lag, Företagsutvecklarna AB. Karl-Erik var under 
åren 1990-2006 utbildningschef, först i Grimslöv 
och sedan i Lidköping. Han är fortfarande delvis 
engagerad i skolledningen.

Olof, alltid kallad Olle, Wallerius, 
(1920-2007), var en av upphovs-
männen bakom idéum®. Olle var 
i 20 år, under perioden 1979-
1998, aktivt engagerad i skol-
ledningen och även en mycket 
uppskattad föreläsare.

Sune Hilstad är, tillsammans med Olle Wallerius, 
en av upphovsmännen bakom uppfinnarutbild-
ningen idéum®. Han har varit och är alltjämt 
djupt engagerad i skolans verksamhet – under 
perioden 1979-2007 som ägarrepresentant i 
egenskap av VD för Ingenjörsamfundet och se-
dan 2005 som styrelseordförande och sederme-
ra adjungerad styrelseledamot i CIEL:s styrelse. 
Sune har under alla år även varit anlitad som 
föreläsare i ämnet ”Arbetstagaruppfinningar”.

idéum® – 30 år av innovationer
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Vilhelm ”Ville” Welin, kursens 
genom tiderna mest uppskat-
tade gästföreläsare, har också 
varit anlitad ända sedan första 
kursomgången 1980.

Styrgruppsmöte med representanter från Svenska Uppfinnareföreningen och 
Ingenjörsamfundet, ovan fr. v. Kjell Nilsson, Malou Sandström, Sune Hilstad och 
Margareta Andersson (1946-2005). Undre bilden fr.v. Roland Jansson, rektor vid 
Grimslövs Folkhögskola, Tore Johansson och Karl-Erik Norling. Bilden är förmod-
ligen från andra halvan av 90-talet.

Bo ”Bobo” Hallgren, PRV, har 
varit anlitad som gästförelä-
sare i immaterialrätt sedan 
första kursomgången 1980. 
Denna bild är också från 
1991.

En bild från 1991 när Olle Wallerius undervisar. Skolbänkarna är traditionsenligt 
uppställda i V-form och alla deltagare har sin namnskylt framför sig på bordet. 
Varje kursdag innebar, och gör det fortfarande, en annan sittplats än föregå-
ende dag. Dörröppningen till vänster ledde till köket.

1991
1991
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Ett klassfoto med deltagare från kursomgången våren 1992. Till höger står kursledningen; Sune Hilstad, Karl-Erik 
Norling och Olle Wallerius. Längst ut till höger står Hans Andersson, som hade anlitats som handledare för den 
traditionsenliga mässan i samband med kursavslutningen.

1992

Trots sitt misslyckade pro-
jekt blev Robert anlitad som 
kursledare sju år senare.

Robert Nilsen, en av deltagarna 
i kursomgången våren 1992, 
under ett av sina misslyckade 
experiment att ”skjuta” ut brand-
slang genom utnyttjande av det 
höga trycket på släckmedlet. 
Karl-Erik Norling hade ordnat 
fram en ”brandbil” från bor-
garbrandkåren i Grimslöv, men 
funktionsprototypen av Roberts 
specialkonstruerade slanglåda 
sprängdes av slangtrycket.
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Under alla år har 
samkväm genomförts 
varje internatperiod. 
Många roliga spekta-
kel har det också blivit 
vid dessa samkväm. 
Här är det Karl-Erik 
Norling som deltar i 
något spex.

Dokumentärfilmaren, Göran Hoff (1941-2008), var under många år 
anlitad som mycket uppskattad gästföreläsare i perspektivritning och 
videoteknik.

1979-1989

Deltagare i utbildningen Tekniskt nyskapande hösten 1992.

1992
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Olle Wallerius och Karl-Erik Norling tillsammans 
med deltagare från kursomgången våren 1993.

Thomas Jonsson demonstrerar sin elcykel ”ELERT” för 
några kurskamrater, våren 1993.

Detta klassfoto och flera andra bilder har Sven Ekeström (på huk längst till vänster) skickat in. Fotot är från hans 
kursomgång, våren 1993.

1993
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Del 3

Lidköping
2002 På initiativ av Karl-Erik Norling och Robert 
Nilsen, med benäget stöd från bland andra Mats 
Gustafsson (innovatören bakom ”Walkstool”) samt 
Leif Eriksson, näringslivschef vid Lidköpings kom-
mun, flyttade idéum® från Grimslöv till Lidköping. 
Verksamheten fick på så sätt mer långsiktig regio-
nal finansiering, tack vare Lidköpings kommun 
och Västra Götalandsregionen. Sparbanksstiftelsen 
Lidköping gav även ett mycket generöst anslag till 
idéum® detta år. Robert anställdes på heltid av 
Företagsutvecklarna AB som utbildningsledare me-
dan Karl-Erik gick ner på halvtid.

2004-2005 Under dessa år bildades CIEL,
Centrum för Innovation och Entreprenörskap i 
Lidköping AB, som var en gemensam och unik 
satsning av delägarna; Ingenjörsamfundet, Svenska 
Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och 
Lidköpings kommun. CIEL är sedan år 2005 ägare 
av idéum®-konceptet. Lidköpings kommun reno- 
verade och byggde om skolans lokaler och internat 
(CIEL Hotell) i olika etapper.  

2006 InnoveraMera i Sverige AB fick kontrakt 
avseende driften av idéum® på totalentreprenad 
under fem månader vintern 2006/2007. Bolaget 
startade Robert Nilsen och Karl-Erik Norling tillsam-
mans som ett första steg mot ett generationsskifte, 
eftersom Karl-Erik började närma sig pensions-
åldern.

2007 Från och med mars 2007 övertog CIEL den 
ekonomiska driften av verksamheten. Tack vare ett 
mycket generöst anslag från Sparbanksstiftelsen 
Lidköping kunde idéum® på hösten köpa en s.k. 
3D-skrivare. Den medförde att eleverna snabbt 
kunde skriva ut funktionsdugliga tredimensionella 

2002-2009

modeller i ABS-plast genom friformsframställning. 
Samma år övertog Robert Nilsen rollen som utbild-
ningschef efter Karl-Erik Norling. 

2008 Detta år valde CIEL att driva idéum® ekono-
miskt på egen hand, men anlitade InnoveraMera i 
Sverige AB till projektledare motsvarande 1½ tjänst. 
Agne Johanssons Minnesfond lät alla deltagare i 
klass HT2008 få ett unikt studiestipendium. Syftet 
med stipendiet var att alla kursdeltagare skulle få 
möjlighet att bo och äta på skolans internat helt 
kostnadsfritt under internatperioderna.

2009 Uppfinnarskolan idéum® firar 30-årsjubileum 
och Robert Nilsens företag, InnoveraMera i Sverige 
AB, fick på uppdrag av CIEL överta totalentrepre-
naden av idéum®-verksamheten. I januari anlitades 
Anna Bergenwall, f.d. idéum®-elev, som utbildnings-
ledare på deltid. Under året lämnades en ansökan in 
dels till Skolverket om förnyat statligt stöd för Tek-
niskt nyskapande som ”kompletterande utbildning” 
och dels till Myndigheten för yrkeshögskolan för en 
eftergymnasial yrkesutbildning benämnd Innova-
tionsingenjör.
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Deltagare i klass VT2002, den allra första kursomgången i Lidköping. De var från början 17 deltagare, sju kvinnor 
och tio män.

Klassfoto med deltagarna i klass HT2002.

När idéum® hade tillgång till hörsalen, den som sedermera fick 
namnet ”CIEL-salen”, användes den alltid vid diplomutdelning-
en vid kursavslutningar. Rolf Gustavsson (t.v.), klass HT2002, 
får här sitt diplom av Robert Nilsen. Karl-Erik Norling (mitten) 
assisterar.

2002
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Innan renoveringen användes nedre delen av den första utbild-
ningslokalen i Lidköping som datasal. Bilderna visar deltagare ur 
klass VT2003 när de jobbar med övningar i nyhetsgranskning i 
patentdatabaser på nätet.

Pontus Sannéus, gästföreläsare från ALMI Kronoberg AB, förelä-
ser om produktansvar och CE-märkning för klass VT2003 i den 
första utbildningslokalen i Lidköping.

Göran Hoff (1941-2008), gör reklamfilm för elever i klass HT2002 enligt deras manus i kursavsnittet om 
videoteknik.

2003
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En bildkavalkad från avgångs-
elevernas traditionsenliga mässa 
i samband med kursavslutning. 
Klass HT2002 höll våren 2003 
sin mässa i anslutning till ut-
ställningshallen med ”Ett sekels 
innovationer”.

Före renoveringen och om-
byggnaden av fastigheten, till 
det som sedermera döptes till 
”CIELhuset”, kunde man skönja 
lokalernas karaktär av sjukhus. 
Innan idéum® flyttade in i fas-
tigheten användes den nämli-
gen som sjukvårdsgymnasium. 
Korridorer och dörrar var breda 
för att kunna låta sjukhussängar 
passera.

Utställningen ”Ett sekels innovatio-
ner”, som tidningen Ny Teknik tog 
fram år 1999, skänktes så småningom 
till Svenska Uppfinnareföreningen och 
hamnade slutligen på idéum® våren 
2003.

2003
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Margareta Andersson (1946-2005) och Sune Hilstad spelade under 
många år upp ett roligt rollspel om arbetstagaruppfinningar för 
idéum®-eleverna.
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Ombyggnaden och renoveringen av 
fastigheten utfördes i etapper under åren 
2004-2005. Bilden visar hur byggnaden 
såg ut i efter ombyggnaden.

Efter renoveringen fick byggnaden 
namnet ”CIEL-huset”.

CIEL-salen, den stora hörsalen i huset, 
med plats för 70 åhörare, användes av 
idéum® i olika sammanhang. Hösten 2004 
genomfördes ett seminarium ”Behövs 
industridesign i produktutvecklingsarbe-
tet?” med Bo Löfgren, lektor i industriell 
design vid Högskolan på Gotland.

Patrik Pastuhoff, klass VT2004, blir inter-
vjuad av reporter Jens Prytz, P4 
Skaraborg, Sveriges Radio, om sin mo-
biltelefonhållare MOBILEG under mässan 
våren 2005.

2004-2005
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2005
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Det nyrenoverade och ombyggda 
CIEL-huset invigdes med pompa och 
ståt den 1 juni 2005, med en cere-
moni med bl a musikkår, drillflickor 
och fallskärmshoppare. Flaggor leve-
rerades från skyn, ballonger gick till 
väders och drakbåtstävlingarna mellan 
idéum®-elever och elever från entrepre-
nörsprogrammen i CIEL-huset förnöjde 
publiken.

idéum®-båtens deltagare 
med Mats Gustafsson vid 
rodret. 

Åke Lindén, Västra Götalandsregionen, 
kommunalrådet Kjell Hedvall, Lidköpings 
kommun samt Erling Håstrand, Sparbanken 
Lidköping (utanför bild) klippte av repen till 
ballongerna som gick till väders vid invig-
ningsceremonin.

Nicke Salén sköt av startskotten för de 
olika deltävlingarna i drakbåtstävlingen.

Kjell Hedvall, Lidköpings kommun, Åke 
Lindén, Västra Götalandsregionen och 
Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping, 
flankeras av de tre fallskärmshopparna 
från fallskärmsklubben Cirrus.

Foton: Per-Olof Strandroth
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Klass VT2006 på grillfest hos innovatören Mats Gustafsson i Stenum utanför Skara.

Superentreprenören, Lars-Olof Strand, föreläser om affärs-
kalkyler för klass VT2007 i den andra utbildningslokalen 
efter renoveringen och ombyggnaden.  

Karin Juhlin, klass VT2007, jobbar med modell-
teknik i skolans modellverkstad i CIEL-husets 
källare.

2006-2007

idéum® – 30 år av innovationer
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2007-2008

idéum® – 30 år av innovationer

Tack vare ett mycket generöst anslag från 
Sparbanksstiftelsen Lidköping, kunde idéum® 
hösten 2007 köpa in en 3D-skrivare av typen 
Dimension SST1200es.

3D-skrivaren medförde ett stort lyft för utbild-
ningen och många elever har haft mycket stor 
nytta av den. Med den nya utrustningen, kom-
binerad med kraftfull 3D-CAD programvara, 
blev det möjligt för kursdeltagarna att snabbt 
ta fram prototyper och testa sina konstruktio-
ner samt nya design. Från det att man roterade 
en 3D-CAD-modell på PC-skärmen till att man 
kunde hålla samma modell utskriven i handen, 
tog det nu bara några timmar!

Anna och Thommy Bergenwall, som båda gick utbildningen år 
2008, visar upp sin 3D-modell av den självbevattnande blomlå-
dan som tagits fram med hjälp av skrivaren. 
 

Våren 2007 infördes obligatorisk CAD-utbild-
ning i kursen. Här utbildar Benny Brogan 
(stående) elever i klass VT2007 i Alibre Design, 
3D-CAD.
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Klass VT2008 får hösten 2008 undervisning i affärsplanering av gästföreläsaren Nils-Fredrik ”Nicke” Salén.
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2008
Servicemissar bakom

vindkraftshaveri

�Det danska vindkraftsbolaget Vestas har kri-

tiserats efter en rad olyckor där bland annat ett

vindkraftverk på Gotland tappat en vinge. För

den danska tidningen Børsen tar företaget nu

på sig ansvaret för haverierna som beror på

bristande service.

(DI)  
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FLER NYHETER PÅ:  WWW.DI.SE  ·  DITV

DAGENS INDUSTRI · TISDAG 26 FEBRUARI 2008

RAY KURZWEIL, FRAMTIDSFORSKARE

”Vi behöver bara fånga en

tiotusendel av solljuset som

träffar jordklotet för att

möta 100 procent av vårt

energibehov.”

miljoner kronor

�Så mycket pengar, 70 miljo-

ner euro, köper Fortum

utsläppsrätter för av det ryska

energibolaget TGC-1. Det är

den största affären i sitt slag

hittills i Ryssland och täcker

ungefär hälften av Fortums

årliga koldioxidutsläpp. (DI)

MILJÖ
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Rehact AB i Vårgårda har ut-

vecklat ett intelligent värme-

system, IVS, som kan hantera

både värme och kyla och ven-

tilationer i en fastighet. 

Genom att systemet inne-

håller frånluftsåtervinning blir

miljövinsterna stora vad gäller

drift och materialåtgång.

”I stället för två system, ett

för kyla och ett för värme, har

vi ett system som optimerar

luftblandningen och ger rätt

temperatur på en gång”, sä-

ger Svante Bengtsson som

grundade Rehact tillsam-

mans med Staffan Mastling

och Jerzy Hawranek 2005. 

”Tekniken för systemet var

i stort sett utvecklad då, se-

dan dess har det mesta hand-

lat om att sälja in den hos de

stora byggherrarna”, säger

Staffan Mastling.

Inte smärtfritt

Det har inte gått smärtfritt

trots att värmesystemet kan

spara upp till 85 procent av

driftskostnaderna i en kon-

torsfastighet.

”Det är det klassiska mo-

ment 22, många är intressera-

de men ingen vill vara först”,

säger Svante Bengtsson.

Nu ska han sätta in syste-

met i sitt eget hus i sommar.

Delvis för att kunna visa hur

det fungerar. 

”Men framför allt höjer det

min komfort eftersom värme-

fördelningen i huset blir bätt-

re”, säger Svante Bengtsson.

För att finansiera etable-

ringen på marknaden har de

tre ägarna tagit ett lån hos 

Almi. Men de har även satsat

egna pengar i form av aktie-

kapital.

”Vi har lånat av vänner och

familj”, säger Staffan Mastling. 

Rehact verkar i dag i Sveri-

ge och Polen men siktet är 

inställt på Kina och Indien.

”Vi har märkt ett större in-

tresse från länder som växer

kraftigt, de är mer pigga på

att hitta nya lösningar som

även är miljövänliga, säger

Svante Bengtsson.

IDA THELLENBERG 

ida.thellenberg@di.se

08-573 652 79

Mottagandet på den svenska byggmark-

naden har varit svalt. Nu hoppas Rehact att

bolagets värmesystem ska slå internationellt.

”Att bli utsedd till innovationsföretag av

WWF öppnar många dörrar”, säger Svante

Bengtsson, en av tre grundare.

Grön stämpel bingo för Rehact

HET VÄRMEVÄXLARE. Rehact är ett av ett dussin företag som vaskats fram av Världsnaturfonden

som miljömässigt bra innovationsföretag. ”Det betyder jättemycket, vi ser ljust på framtiden”, sä-

ger två av grundarna, Svante Bengtsson och Staffan Mastling.

FOTO: JACK MIKRUT

Källa: Financial Times

Den 7 maj 2008 vann Rehact AB Globe Forums pris ”Globe Award 2008” 
som bästa CSR-entreprenör och fick ta emot priset av kronprinsessan 
Victoria vid prisceremonin på Stadshuset i Stockholm. Priset Globe 
Award delades ut till de svenska företag och organisationer som har 
kommit längst med att integrera CSR (Corporate social responsibility) i sin 
verksamhet. 

Recaht AB tog även hem segern i två av fyra kategorier i den stora in-
ternationella affärsplanstävling ”Venture challenge 2008” i Kalifornien. I 
konkurrens med ett 50-tal bidrag från fyra kontinenter belönades Rehact 
för bästa miljöinnovation och för bästa samhällsinnovation.
Staffan Mastling, Svante Bengtsson och Jerzy Hawranek gick alla Tekniskt 
nyskapande vid idéum läsåret 2004/2005.
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Deltagare i klass HT2008 poserar framför Läckö Slott, hösten 2008. De fick alla ett generöst studiestipendium 
av Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.
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2008-2009

Lennart Höglund och Veronica Andersson, klass 
VT2009, samarbetar i någon gruppövning.

Det som tidigare kallades ”Export-salen” i CIEL-huset, 
blev från och med våren 2009 skolans tredje utbildnings-
lokal. Här föreläser Bo ”Bobo” Hallgren om immaterial-
rätt för klass VT2009.

Servicemissar bakom

vindkraftshaveri

�Det danska vindkraftsbolaget Vestas har kri-

tiserats efter en rad olyckor där bland annat ett

vindkraftverk på Gotland tappat en vinge. För

den danska tidningen Børsen tar företaget nu

på sig ansvaret för haverierna som beror på

bristande service.

(DI)  
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RAY KURZWEIL, FRAMTIDSFORSKARE

”Vi behöver bara fånga en

tiotusendel av solljuset som

träffar jordklotet för att

möta 100 procent av vårt

energibehov.”

miljoner kronor

�Så mycket pengar, 70 miljo-

ner euro, köper Fortum

utsläppsrätter för av det ryska

energibolaget TGC-1. Det är

den största affären i sitt slag

hittills i Ryssland och täcker

ungefär hälften av Fortums

årliga koldioxidutsläpp. (DI)

MILJÖ
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Rehact AB i Vårgårda har ut-

vecklat ett intelligent värme-

system, IVS, som kan hantera

både värme och kyla och ven-

tilationer i en fastighet. 

Genom att systemet inne-

håller frånluftsåtervinning blir

miljövinsterna stora vad gäller

drift och materialåtgång.

”I stället för två system, ett

för kyla och ett för värme, har

vi ett system som optimerar

luftblandningen och ger rätt

temperatur på en gång”, sä-

ger Svante Bengtsson som

grundade Rehact tillsam-

mans med Staffan Mastling

och Jerzy Hawranek 2005. 

”Tekniken för systemet var

i stort sett utvecklad då, se-

dan dess har det mesta hand-

lat om att sälja in den hos de

stora byggherrarna”, säger

Staffan Mastling.

Inte smärtfritt

Det har inte gått smärtfritt

trots att värmesystemet kan

spara upp till 85 procent av

driftskostnaderna i en kon-

torsfastighet.

”Det är det klassiska mo-

ment 22, många är intressera-

de men ingen vill vara först”,

säger Svante Bengtsson.

Nu ska han sätta in syste-

met i sitt eget hus i sommar.

Delvis för att kunna visa hur

det fungerar. 

”Men framför allt höjer det

min komfort eftersom värme-

fördelningen i huset blir bätt-

re”, säger Svante Bengtsson.

För att finansiera etable-

ringen på marknaden har de

tre ägarna tagit ett lån hos 

Almi. Men de har även satsat

egna pengar i form av aktie-

kapital.

”Vi har lånat av vänner och

familj”, säger Staffan Mastling. 

Rehact verkar i dag i Sveri-

ge och Polen men siktet är 

inställt på Kina och Indien.

”Vi har märkt ett större in-

tresse från länder som växer

kraftigt, de är mer pigga på

att hitta nya lösningar som

även är miljövänliga, säger

Svante Bengtsson.

IDA THELLENBERG 

ida.thellenberg@di.se

08-573 652 79

Mottagandet på den svenska byggmark-

naden har varit svalt. Nu hoppas Rehact att

bolagets värmesystem ska slå internationellt.

”Att bli utsedd till innovationsföretag av

WWF öppnar många dörrar”, säger Svante

Bengtsson, en av tre grundare.

Grön stämpel bingo för Rehact

HET VÄRMEVÄXLARE. Rehact är ett av ett dussin företag som vaskats fram av Världsnaturfonden

som miljömässigt bra innovationsföretag. ”Det betyder jättemycket, vi ser ljust på framtiden”, sä-

ger två av grundarna, Svante Bengtsson och Staffan Mastling.

FOTO: JACK MIKRUT

Källa: Financial Times
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Modellteknik är ett mycket uppskattat kursavsnitt, där del-
tagarna för en gångs skull får jobba med händerna. De 
skapar egna modeller med enkla verktyg och jobbar med 
polyuretanskumsblock som modellmaterial. Sedan år 2005 
har idéum® en egen modellverkstad i CIEL-husets källare. 
Bo Löfgren, industridesigner och lektor i industriell design 
vid Högskolan på Gotland, har under många år anlitats som 
gästföreläsare i Industridesign, skiss- och modellteknik.
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2009
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Den traditionsenliga elevmässan hölls våren 2009 i Stadshuset i Lidköping.

2009 firar idéum® 30-årsjubileum och 
Robert Nilsens företag InnoveraMera 
i Sverige AB, tar över totalentreprenaden 
av skolan på uppdrag av CIEL.

idéum® – 30 år av innovationer

2009

1979 -2009
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Eva KvillnEr 
gick kursen Tekniskt nyskapande. Efter 
krav på besparingar inom barnomsor-
gen föddes FLANOTM som nu används 
på dagis över hela landet. 

FLANOTM  består av flanellografbilder 
som kombineras med en text och sätts 
upp på en tavla för att åskådliggöra en 
saga.

I dag arbetar hon heltid med sitt företag Flano Design AB, och 
hon kan leva helt på företagandet.  

HåKan andErsson 
gick vår ettåriga innovations-
utbildning och blev därigenom 
diplomerad uppfinnare. Fem 
år efter sin utbildning är hans 
smarta innovation, en takbox 
för rullstol, på god väg att bli 
en kommersiell framgång på 
världsmarknaden.

Kursen Tekniskt nyskapande – en språngbräda för idéer
Sedan starten 1980, då den första utbildningen genomfördes, har drygt 500 elever gått kursen ”Tekniskt 
nyskapande” vid idéum®. Uppfinningsrikedomen har varit stor bland skolans elever. Sammanlagt har upp-
skattningsvis flera hundra produkter och tjänster kommersialiserats under årens lopp. Här visar vi ett axplock 
av de mest kända innovationerna.

anniKa CollÉn
med företaget Naturligt-
Vis Natural Way AB, gick 
innovationsutbildningen vid 
idéum® under ett år. Under 
utbildningen utvecklade hon 
sin produktfamilj kring 
Canit, ett lock och en öpp-

nare för drycker producerade för aluminiumburkar, 
och är nu en del i en förpackningslösning, internationellt prisbelönt 
för miljövänlighet och hållbarhet, tillsammans med REXAM.
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Mats Gustafsson
Mats projekt, när han gick utbildningen, var hans 
uppfinning Walkstool, en stol med teleskopsben för 
olika ändamål. Den blev en stor framgång och har hit-
tills sålts i mer än 400 000 exemplar. Ca 95% går idag 
på export, bland annat till Taiwan, Japan, Nya Zeeland, 
Australien, Nepal samt Tyskland, Frankrike m fl länder 
inom Europa.

KEnnEtH allbloM
Kenneth har lidit av annorlunda färgseende
sedan födseln. Han har därför utvecklat
Seekey™. Idén till Seekey™ hade Kenneth
Allblom med sig när han började vid innova-
tionsutbildningen ”Tekniskt nyskapande” vid
idéum® Uppfinnarskola, som då bedrevs i
Grimslöv. Seekey™ är ett litet verktyg som
gör det möjligt att snabbt skilja olika färger
åt och som fungerar så att när man placerar
de båda filtren/skivorna kant i kant och tittar
växelvis genom det röda eller gröna filtret
uppträder färgade saker olika ljust. Dessutom
blir ”osynliga” saker, t ex röda jordgubbar mot
grön bakgrund o s v, synliga. Seekey™ säljs i 
Sverige, England, Tyskland, Finland, Frankrike, 
Japan och Australien. 

andErs sandsborG 
gick utbildningen vid idéum® hösten 
1996. Han tillhör dem som lyckats 
väldigt bra och lever på sin uppfin-
ning; en barnsäker grind enligt 
rullgardinsprincipen som går under 
varumärkesnamnet KiddyGuard™. 
Denna tillverkas och säljs, idag i ca 
100 000 exemplar årligen, på licens 
av ett svenskt företag över i stort sett hela världen. Grin-
den var en idé som han hade med sig när han började 
kursen”Tekniskt Nyskapande”.



��

idéum® – 30 år av innovationer idéum® – 30 år av innovationer

 
Nästan alla som på ett eller annat sätt kommit i kon-
takt med idéum®-utbildningen undrar hur det gått 
för våra tidigare elever. ”Hur många har lyckats?”, 
frågar de. Då kan man först fråga sig vad som menas 
med att ”lyckas”. Det är möjligt att mäta ”input”, 
d v s  satsningar i t ex pengar, patentansökningar 
etc. Det är däremot omöjligt att exakt härleda resul-
taten från just dessa insatser. 

Kravet på utbildningen är att deltagarna ska lära sig 
innovationsprocessen och långsiktigt arbeta med
uppfinnandet, utveckla produkter och tjänster för 
ekonomisk tillväxt och en ökad levnadsstandard.

Vid en värdering måste man fråga sig hur pass mät-
bara de olika målen är med avseende på resultat. I 
princip alla målformuleringar blir vid en värdering i 
stor utsträckning bedömningar, där deltagarna ut-
trycker sina subjektiva meningar. 

Det har inte gått att spåra alla som genomgått ut-
bildningen. Från en bruttolista med 375 tidigare 
elever har ca 200 intervjuats.

Marknadsrespons AB i Lidköping fick uppdraget att 
genomföra uppföljningen och kartläggningen av 
våra tidigare elever. Vissa personer kunde inte svara 
på hur stor den totala omsättningen varit för deras 
produkt/tjänst. Med andra ord är den totala omsätt-
ningen i underkant för produkter/tjänster utvecklade 
av tidigare elever.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan man kons-
tatera att insatser i form av ökad kunskap, inspira-
tion och personligt stöd som leder till nya innovatio-
ner är ordentligt lönsamt för samhället. För att citera 
Mats Gustafsson, innovatören bakom ”Walkstool” 
– ”Om man utgår ifrån att staten får tillbaka 50 pro-
cent av omsättningen i form av skatt, så täcker Walk-
stool gott och väl vad hela utbildningen vid idéum® 
kostar att driva kontinuerligt. Redan i en enda lyckad 
produkt har alltså hela den här utbildningen betalat 
sig.”, slut citat.

Uppföljning av tidigare elever

betyg 1 
(1 %)    
Mest Negativt

En helhetsbild av innovationsprocessen

betyg 2 
(2 %)
   

betyg 4 
(50 %)
    

betyg 5 
(37 %)
    

betyg 3 
(10 %)
   

Totalt 199 svar 100 %

Ett stärkt självförtroende som uppfinnare/
produktutvecklare. 

betyg 5 
(23 %)     
Mest Positivt

betyg 1  
(1 %)  
Mest Negativt

betyg 4 
(47 %)

betyg 2 
(4 %)

Totalt 199 svar 100 %

betyg 3 
 (25 %)

Gedigna kunskaper om idéutveckling och projekt-
ledning.

betyg 1 
(2 %)    
Mest Negativt

betyg 2 
(5 %)
   

betyg 4 
(42%)

betyg 5 
(17 %)
    

betyg 3 
(34 %)
   

Totalt 199 svar 100 %
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fick du efter utbildningen nya arbetsuppgifter 
och/eller nytt yrke som innehöll mer inslag av 
problemlösning och/eller kreativitet än innan 
utbildningen?

nej
(54 %)

Ja
(45%)

ingen uppfattning
(1%)

antal kommersialiserade produkter, metoder 
och/eller tjänster (före, under respektive efter 
utbildningen).
 före utbildn   under utbildn    Efter utbildn
Antal     85 st      26 st        163 st

Produkten/produkterna/tjänsten/tjänsternas 
uppskattade totala omsättning (under och 
efter utbildningen) exklusive moms i produ-
cerande led och i konsumentled.

Den totala omsättningen i konsumentled: 
drygt en miljard kronor

Den totala omsättningen i producerande led: 
strax under en halv miljard kronor

En samlad bild av de moment som ingår i proces-
sen och måste samverka för att en idé ska kunna 
utvecklas till en säljbar produkt.

betyg 1 
(1 %)
Mest Negativt

betyg 2 
(3 %)
   

betyg 5 
(30 %)
    

betyg 3 
(20 %)
  

Totalt 199 svar 100 %

Totalt 182 svar 100 %
Inget svar 17

nej
 (36 %)

Ja
(64%)

Totalt 178 svar 100 %
Inget svar 21

Har du efter utbildningen lämnat förslag/idéer 
till din arbetsgivare på förbättringar i produk-
tionen eller på andra områden inom företagets 
verksamhet?

Hur många patent, designskydd och/eller varu-
märken har du ansökt om respektive fått bevil-
jade under och/eller efter utbildningen? 

128208 139150 5261

PatEnt dEsiGn-
sKYdd

varuMÄrKEn

Ansökningar Beviljade

Totalt antal ansökningar 419  Totalt antal beviljade 317

betyg 4 
(46%)
    

några kommentarer från de intervjuade eleverna:
”Utbildningen är otroligt viktig för samhället, men 
borde finnas i större volym då det finns mängder med 
människor med bra ideér som behöver vägledning.”

”Utbildningen har en samhällseffekt, och det är 
många i ledande positioner som borde gå kursen och 
få insyn i innovationsprocessen.”

”Det är en av de bästa utbildningar som jag någonsin 
gått på.”

”Jag är jättenöjd med utbildningen. Det var fantastiska 
föreläsare och inspiratörer vi fick möta.”

”IDÉUM ÄR DET BÄSTA JAG GJORT I HELA MITT LIV!”
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Utbildningschefen har ordet:

Tillbaka till framtiden!
Uppfinnarskolan idéum® 
kom till i kölvattnet av 
1970-talets lågkonjunk-
tur i västvärlden. Just 
nu, år 2009, brottas vi 
med likartade problem 
i och med den globala 
finanskrisen som råder. 
Och nu, om någonsin, 
behövs nya innovativa 
produkter och tjänster 
för att få igång världs-  

 ekonomin.

Innehållet i den första Uppfinnarskolan idéum®, år 
1980 i Skåne, skiljer sig inte speciellt mycket från da-
gens idéum®. Kursrubrikerna, liksom föreläsarna, är 
i mångt och mycket samma som dem Olle Wallerius 
och Sune Hilstad tog fram på den tiden. Det som 
däremot skiljer sig är att utbildningen från början var 
fokuserad på uppfinnare anställda i företag. 

Under årens lopp har dock utbildningen Tekniskt ny-
skapande tenderat att istället fokusera något mer på 
enskilda ”fria” uppfinnare, som vill förverkliga egna 
idéer. Nu satsar vi på att gå tillbaka till den ursprung-
liga tanken med idéum®-utbildningen. Under hösten 
har vi nämligen lämnat in en ansökan till Myndig-
heten för yrkeshögskolan om statligt bidrag till en 
eftergymnasial yrkesutbildning benämnd Innova-
tionsingenjör. Kursinnehållet är nästan identiskt med 
Tekniskt nyskapande, men den stora skillnaden är att 
i yrkesutbildningen Innovationsingenjör varvas teori 
med praktik ute på en arbetsplats. Genom praktiken 
hoppas vi att deltagarna har större möjligheter att 
kunna få anställning som innovationsingenjör efter 
utbildningen.

I yrkesutbildningen kommer vi göra några få men 
viktiga förändringar av kursinnehållet. Bland annat 
kommer vi införa en helt ny kursdag om förpack-
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ning, emballage och distribution, eftersom det är 
viktigt att få grundläggande kunskap om hur för-
packningens utformning påverkar dess funktion som 
produktskydd och i distributionskedjan från produ-
cent till konsument. Vi har också ökat antalet timmar 
med ”Datorn som hjälpmedel i idéutveckling”, 
företrädesvis utbildning i 3D-CAD, till sammanlagt 
30 timmar. 

I och med den 3D-skrivare skolan kunde köpa in hös-
ten 2007, har dagens elever helt unika möjligheter 
att snabbt kunna ta fram funktionsdugliga tredimen-
sionella modeller i ABS-plast av sina produktidéer. I 
källaren har vi även en modellverkstad där eleverna 
kan förfina sina modeller eller göra modeller i poly-
uretan. Vi har många exempel på att detta medfört 
enorma fördelar för eleverna när de presenterat sina 
produkter för företag och finansiärer.

Förutom fri tillgång till skolans 3D-skrivare och mo-
dellverkstad finns sedan år 2005 även möjlighet för 
den som är elev att mycket förmånligt hyra kontor i 
skolan, med nära tillgång till rådgivning och finansie-
ringskonsult. 

Bättre möjligheter för att utveckla sina eller företa-
gets idéer än i dag har inte funnits under uppfinnar-
skolans 30-åriga historia.

Robert Nilsen, Utbildningschef 
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Ägare: Finansiärer:

Uppdrag att utveckla, leda och genomföra utbildningen har
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