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Tenzingpristagaren
sår hellre än skördar
Kaj Mickos studerade beteendevetenskap vid Stockholms universitet samtidigt
som han gick på Konstfack.
Efter studierna öppnade han
silversmedja på Gamla Brogatan. Sedan blev han uppfinnare och så småningom
fick han en professur i innovationsteknik vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.
Känd från tv
Mest känd är han för sina tvprogram där deltagarna på
72 timmar ska utveckla en idé
till patenterad produkt.
”Det handlar om att behandla innovationer som vilken annan produkt som helst.
Det är i princip ingen skillnad
på att bygga fågelholkar och

att skapa innovationer. Processerna i tillverkningen av
bägge innehåller olika steg
och alla ska vara lika högklassiga för att resultatet ska bli
bra”, säger Kaj Mickos.
I dag verkar han genom
familjeföretaget Innovation
Plant. I kontoret på Skeppsholmen i Stockholm planeras
innovationsprogram för företag, organisationer, regioner
och även länder.
”Vi har faktiskt en förfrågan från Island. Landet är
litet och har varit så nere att
de vågar fråga mig i stället för
Massachusetts Institute of
Technology. Planen är att
göra om den nedlagda amerikanska militärbasen Keflavik
till innovationsnav i landet.

Inget är dock bestämt ännu”,
säger Kaj Mickos.
Sparar vatten
Uppfinnandet har han inte
lämnat. Den senaste är Green
Tip som skruvas på vattenkranar. Kranvattnet finfördelas till nästintill dimma
men det går fortfarande att
tvätta händerna.
”En vanlig kran ger 12 liter
per minut, en sparkran
4,5 liter per minut. Med
Green Tip, som atomiserar
vattnet, används endast 2 deciliter per minut. Du kan
tänka dig hur många miljarder kubikmeter vatten som
kan sparas bara på handtvätt”, säger Kaj Mickos.
När det gäller Sverige och
innovationsklimatet är han
inte nöjd.
”Riskkapitalisterna heter så
för att de inte tar några risker.
De jobbar enligt devisen ’pick
the winner’ medan mitt motto
är ’make the winner’. Det finns
inga pengar där de behövs
mest, i den tidiga sådden. När
risken är borta rinner pengarna nog till.”

”Sverige behöver en allvarlig diskussion om såddens betydelse för skörden”, säger
Kaj Mickos.
Vill forska om Gaseller
Han pekar på att DI:s
Gasellföretag har skapat
167 000 jobb under tio år och
att de ”kunskapsintensiva
tillväxtföretag” som staten
stöder aldrig finns med bland
Gasellerna.
”Av 70 Gasellföretag i Uppsala fanns inget life sciencebolag med. Bäst var ett nätpokerbolag. Jag har föreslagit
att man borde forska om
Gasellerna men det tycker
ingen är nödvändigt.”
Han räknar med att ha utbildat över 100 adepter under
sin tid som professor. Rådgivningstillfällena är tusentals.
”Det ger en väldig tillfredsställelse att hjälpa andra. Så
här finns också en viss egoism”, säger Kaj Mickos.
MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se
08-573 652 66
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Innovationsprofessorn Kaj Mickos fick årets
Tenzingpris på 100 000 kronor som i går
delades ut för andra gången.
”Jag älskar Gasellföretag. Men jag oroas av
att de kunskapsintensiva tillväxtföretagen
som får statliga stödmiljarder inte finns med
bland Gasellerna”, dundrar Kaj Mickos.
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Fega ledare
får rött kort
MÖT FOTBOLLSSVERIGES
MÄKTIGASTE KVINNA

Nästan hälften av de
svenska paren är ofta eller
ibland oense om privatekonomiska frågor, enligt
en undersökning som har
gjorts av Nordea.
”De flesta beslut om
inköp tar man gemensamt”,
skriver banken.
”Men män bestämmer
när det gäller elektronik och
försäkringar medan
kvinnorna beslutar om
presenter, mat och kläder.”
Drygt 1 000 personer,
gifta eller sambor, i åldern
18–65 år har intervjuats
i samband med undersökningen.
(TT)
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Rutorna ska fyllas i så att varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje 3x3ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att
någon siffra förekommer två gånger.
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Vartannat par
grälar om pengar
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SPARSAM. Kaj Mickos
senaste uppfinning är Green
Tip, som sparar mycket
vatten.
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Världsdesignern
om modets ikoner

