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Örsundsbro. Tioårsjubileum för spegelföretaget Awum

Spegelinnovatören som
smart. För tio år sedan startade
hon företaget som skulle göra en
smartare sminkspegel.
Nu jobbar Annika Winell på sin
fjärde modell, samtidigt som hon
agerar mentor för andra kvinnliga
uppfinnare och innovatörer.
– Det finns ingen armé i världen
som kan stå emot en idé vars tid
är inne, säger hon.
Sin egen idé fick hon redan i början
av 2000-talet. Då jobbade hon på
Telia Sonera med marknadsföring
och kommunikation. När synen
blev sämre med åldern upptäckte
Annika Winell att det blev svårare
att sminka sig. Efter lite funderande löste hon problemet genom att
hänga ett förstoringsglas framför
badrumsspegeln. Och efter ytterligare eftertanke, och en del efterforskningar, insåg hon att hennes
uppfinning saknade motsvarighet
på marknaden, och till och med i
världen.

Första företaget

2004 startade hon företaget
Awum, med bas i Örsundsbro, tillsammans med kusinen Ulf Malmström. Den här veckan fyller företaget tio år. För några år sedan köpt
hon ut sin gamla partner och driver
nu Awum själv.
– Jag hade aldrig drivit företag
själv, så det var väldigt bra att ha
en erfaren person att stödja sig
mot. Då var min roll främst som
produktutvecklare och Ulfs som
företagare, säger hon.

Tidskrävande utveckling

Att utveckla en lins som ska gå att
fästa på en spegel är svårare än vad
man tror.
– Det tog fyra år att fundera ut
upphängningen av den första modellen. Lösningen hittade jag på
en sugproppsfabrik i Sollentuna,
som kunde tillverka en tätslutande
gummikant som gick att fästa runt
linsen, säger hon.
Annika Winell berättar att det
ligger mycket arbete bakom att få
i hop en konstruktion som fungerade bra och som är ekonomiskt
gångbar att tillverka. Efter resor
till alla delar av landet, för möten
med tillverkare av olika komponenter, var den första produkten
färdig för marknaden först 2006.
Den fick då stor uppmärksamhet
och togs med i Tekniska museets
utställning Kvinnors uppfinningar, som höll öppet ända till augusti
i år. 2007 slutade hon på Telia Sonera, efter över 30 år på företaget,
för att ägna sig åt sin uppfinning
på heltid.

Speglar för stjärnorna

Den första modellen av Spegelzoomen utvecklades med hjälp
av svensk, och i flera fall lokal,
kompetens. Nu tillverkas de nya,
sugkantsfria modellerna, på en
kinesisk fabrik som i vanliga fall
levererar komponenter till rymd-

Annika Winell sköter företaget från sin bostad i Örsundsbro. Hon säljer till optiker och en del större butiker, som till exempel NK. En stor
industrin. Erfarenheterna av den
långa vägen från förstoringsglas
framför spegeln till färdig produkt,
som borde hålla för en resa till månen, delar hon nu med sig av till
andra, innovativa kvinnor.

Mentor till mentorer

Det gör hon genom att en gång i
månaden leda en av landets åtta
Mentorringar, ett projekt i regi av
Svenska uppfinnarföreningen och
finansierat av det nationella programmet Främja Kvinnors Företagande (FKF).
Syftet är att hjälpa deltagarna att
komma snabbare från idé till produkt genom konkreta råd och nätverksbygge. Förutom att lyssna på
inbjudna föreläsare så agerar deltagarna mentorer åt varandra och
diskuterar varandras idéer. Annika
Winells uppgift är att inspirera och

”

långdraget

Det tog fyra
år att fundera
ut upphängningen
av den första
modellen.”
Annika Winell

handleda processen.
– Som innovatör måste man
känna drivet, att inga hinder är
för stora, men det hjälper mycket
att ha någon att prata med, säger
hon.

Mer pengar tidigt

Annika Winell tycker att samhället skulle lägga mer pengar på att

Den första modellen av produkten Spegelzoom är
försedd med gummilist som gör hela linsen till en stor
sugkopp. På de senare modellerna är den platta baksidan av linsen förspeglad och fungerar därför utan
stor spegel. Om man vill, fästs de med kardborre eller
en löstagbar sugpropp.
ge stöd i ett tidigare stadium för
de som vill utveckla sina uppfin-

