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I detta land har vi fått fram fantastiska entreprenörer, företagare och uppfinnare. 

Bland de odödliga finner vi Gustaf de Laval, Alfred Nobel och Gustaf Dalén. Men 

vid deras sida finns en del som är omnämnda dagligen men ändå glömda som 

Anders Celcius som fastställde Celsius-skalan eller helt okända som Carl Daniel 

Ekman som uppfann sulfitprocessen vilket gjorde att vi kunde börja tillverka pap-

per i stor skala. I denna artikelserie uppmärksammar vi moderna entreprenörer, 

företagare och uppfinnare och nu presenterar vi:

RUNT MILLENNIESKIFTET upptäckte Annika 
Winell att hon behövde skaffa hjälp för att se på 
nära håll. Med läsglasögon kunde hon läsa men 
det blev allt svårare att sminka sig. På den tiden 
fanns det förstoringsspeglar på 3X och 5X men de 
fungerar inte för ålderssynta. Hon behövde hålla 
en spegel på en armlängds avstånd för att få skär-
pa och på det avståndet går det ju inte att sminka 
sig.
– Jag tror att de flesta uppfinnare börjar med att 
tänka tvärtom, berättar Annika och förklarar 
hur hon ett tag vände sina progressiva glasögonen 
upp och ned för att få den förstorande delen uppåt 
när hon sminkade sig.

EN DAG SÅG hon hur hennes mamma hade ett 
stort förstoringsglas hängande runt halsen och 
som hon fixerade mellan sina ögon och sitt hand-
arbete. Annika som beskriver sig som pragma-
tisk tänkte att hon kunde fästa ett förstoringsglas 
framför badrumsspegeln för att förstora spegel-
bilden och hitta skärpan med hjälp av avståndet 
till ansiktet. Hon provade och Eureka – det fung-
erade.

SÅ GICK DET några år. Annika som löst sina var-
dagsproblem tänkte inte så mycket mer på sitt 
arrangemang. Men hennes dotter som arbetade 
extra på H&M berättade att hon återkommande 
hade kunder i femtioårsåldern som kom in och 
frågade om de hade någon lösning på problemet 
med att kunna se hur de applicerade sitt smink. 
Samtidigt deltog Almi och InnovationsCentrum 

på en företagsmässa i 
Uppsala där de uppma-
nade folk att komma in 
med sina idéer och få dem 
bedömda. Annika som ar-
betat 30 år på Telia Sonera och 
börjat tröttna på det, tog med sitt för-
storingsglas och träffade en innovationsrådgi-
vare tillika universitetslärare i teknisk fysik. 
Tillsammans satt de i tre timmar och gick ige-
nom patent från hela världen för att se om det 
fanns något liknande och om det kunde vara nå-
gon verkshöjd på detta. 
– För mig var det en jättelång process på flera år 
innan jag ens visste att jag hade en produkt, sä-
ger Annika och berättar att hon fick rådet att utgå 
ifrån existerande varor som sugproppar och lik-
nande från till exempel akvarieaffärer och Claes 
Olsson för att kunna ta fram en prototyp innan 
hon kunde gå vidare.

NÅGON TIMME DÅ och då försökte Annika lis-
ta ut hur hon snyggt och funktionellt skulle fäs-
ta förstoringsglaset på spegeln. Hon tog för vana 
att fråga folk omkring sig hur de sminkade sig och 
hur de såg. Själv såg hon ett behov. Så en dag träf-
fade hon Ulf Malmström. Han gillade Annikas 
idéer och tillsammans startade de företaget 
awum AB år 2004 med Annika som produktut-
vecklare och Ulf som VD och medfinansiär. 

NU KUNDE ANNIKA ta steget från att experimen-
tera med befintliga produkter från lågprisvaru-
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Annika Winell med  sin

Spegelzoom
hus till att göra ritningar 

och experiment på kon-
struktioner som togs fram 

med maskiner i Kina. 
Så i april 2006 presentera-

des den första spegelförstoraren 
Spegelzoom® Original  på NK i Stockholm. 

Det första exemplaret hade en utvecklingskost-
nad på runt en halv miljon kronor och följande ex-
emplar var även de dyra i ren tillverkningskost-
nad så priset i butik blev högt satt för att få igen 
investeringen. Men med hjälp av positiva reak-
tioner från människor som verkligen fick lättnad 
i vardagen reagerade press och media positivt. 
Bland flera andra reportage märktes ett uppslag 
i Expressen och ett uppmärksammat inslag med 
Patrik Lernberger på svt go´kväll som hade med 
11X-spegeln flera gånger i sändning och rekom-
menderade den till ålderssynta som ville se att 
sminka sig. Med ett så positivt gensvar sa Annika 

upp sig från sitt ordinarie arbete för att på heltid 
satsa på sina idéer.

NÄSTA GENIALA produkt Spegelzoom® No1 blev 
att metallisera den konvexa linsen på den plana 
sidan för att få en förstorande spegel att ta med 
sig och inte behöva ha en vanlig spegel tillgänglig. 
Alla lärda sakkunniga och förståsigpåare sa att 
det var tekniskt omöjligt att skapa något som en 
konvex förstorande spegel. Men likt humlan lyss-
nade inte Annika på experterna utan flög ändå. 
Med sin nya uppfinning tog Annika fram en mo-
bil förstoringsspegel som var enkel att fästa med 
kardborreband på baksidan. Och priset var be-
tydligt lägre än originalmodellen.

NÅGONSTANS HÄR köpte Annika tillsammans 
med sin man och sina barn ut Ulf Malmström 
från företaget. Numera har hon lager och webbu-
tik i hemmet samt bortåt 200 stycken återförsäl-
jare i Norden, främst optiker, som hon levererat 
till. 

NÄSTA STEG FÖR Annika var att renodla mo-
biliteten för den konvexa förstoringsspegeln och 
göra den både lättare och mindre och därmed 
mer praktisk för handväskan. Med den nya lil-
la förstoringsspegeln Spegelzoom®  No2 skapade 
Annika en fickspegel med två sidor. Förstoring 
från den konvexa sidan och vanlig spegelbild från 
den plana sidan.
I år når Annika pensionsåldern och det firar hon 
med att resa till London för att presentera en ny 

produkt som hon tagit fram. Det är naturligtvis 
en spegel Spegelzoom® No3 Duett men den här 
gången fyrkantig. Lanseringen sker tillsammans 
med det internationella företaget RedDog Design 
Ltd som tillverkar och säljer väskinsatser och 
sminkväskor.
– Jag tycker att det är jätteroligt att ha företag och 
jag kommer hålla på med det här i resten av mitt 
liv. Men huvudbok och årsredovisning lämnar jag 
åt redovisningskonsulter. Cash flow och likvidi-
tet är det som engagerar mig i företagandet. Jag 
vill veta att jag har medel för att kunna ägna mig 
åt produktutvecklandet, avslutar Annika med att 
säga. 

Modell Spegelzoom® 11X Original är en genomsynlig optiskt 

slipad förstorande glaslins som, likt ett förstoringsglas, 

förstorar närbilden i befintliga speglar och på så vis ger en 

perfekt skärpa på bekvämt avstånd.  Modellen fungerar på 

alla plana speglar och fäster tack vare en lufttät gummikant 

mot en spegelglasyta.

Modell Spegelzoom® No3 är den allra minsta modellen i 11X-

familjen; en extra liten och smidig sminkspegel att ha med i 

väskan eller necessären (Duo) eller för att förbättra/komplet-

tera en annan sminkspegel med extra förstoring.

Modell Spegelzoom® No1. Optiskt slipad plankonvex lins i glas 

med 11X förstoring från den kupade sidan. Fästs enkelt med 

kardborre på en väggspegel, en kakelvägg eller skåpdörr.

Modell Spegelzoom® No3 Duett – den nya fickspegeln i iP-

honestorlek av polerat stål, försedd med  11X förstoring. 

Modell Spegelzoom® No2 är en optiskt slipad plankonvex lins i 

glas med spegelfunktion från två håll. 11X förstoring från den 

kupade sidan och vanlig spegel från den plana. Den kan tillfäl-

ligt fästas upp mot plan yta med hjälp av en dubbel sugkopp 

som medföljer.


