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”Det finns oerhört många ouppfunna produkter, det gäller bara att vara först”, menar året 

vinnare av Stora Teknikpriset Tomas Fabo. Han är produktutvecklare inom medicintekniska 

branschen och tillsammans med sina kollegor utvecklade han en idé han fick för mer än 25 år 

sedan: det smärtfria plåstret. Tomas Fabo må vara idégivaren, men han framhåller att det 

alltid är team som tar fram innovationer. 

STÖD FÖR KREATIVITET PÅ DITT JOBB Testa din kreativitet Råd och metoder för att 

höja kreativiteten på din arbetsplats Är du uppfinningsrik? Kontakta vår jurist för rådgivning, 

gratis för medlemmar Ettårig innovationsutbildning  

STORA TEKNIKPRISET 2010 Läs mer om Stora Teknikpriset  

Produktutvecklaren Tomas Fabo, årets vinnare av Stora Teknikpriset, har arbetat med sårvård 

i 27 år inom Mölnlycke i många olika roller.  

  

Vad betyder priset för dig?  

- Det betyder ett erkännande för jobbet jag gjort under 25 år. Jag vurmar för medicintekniska 

branschen och den kommer inte så ofta fram i strålkastarljuset. Personligen medför det också 

pengar (red. anm. vinstsumman är 300 000 kr) dels till en resa för min hustru och mig, dels 

gror en idé om att utveckla produkter och uppfinningar inom andra områden än sårvård om 

några år och då kan pengarna bli en grundplåt för att jobba med dem.  

   Tomas Fabo utbildade sig på Chalmers kemilinje till civilingenjör inom livsmedel, biokemi 

och biologi. Han arbetade på ett kliniskt kemiskt sjukhuslaboratorium och ett 

miljölaboratorium innan han blev produktutvecklare.  

  

http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Testet/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Metoder-och-stod/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Metoder-och-stod/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Juridisk-radgivning/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Juridisk-radgivning/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Kreativitet-och-innovationer/Ideum/
http://www.nyteknik.se/special/stora_teknikpriset/


Varför valde du yrket?  

- Jag har alltid varit intresserad av kreativitet. Jag har målat, snickrat och skapat med 

händerna. När jag såg platsannonsen visste jag att det skulle passa mig att bli 

produktutvecklare. 

  

Vilka råd vill du ge till ingenjörer som vill vidareutveckla sig till produktutvecklare?  

- Ett gediget intresse för kunder och deras behov är en viktig förutsättning för att lyckas. Ett 

annat råd är att lära sig arbeta med händerna, att experimentera. Det finns ingenting som är ett 

misslyckande. Alla lärdomar är just lärdomar. Ett tredje tips är att det numera finns 

utbildningar för innovatörer och produktutvecklare. Det kan vara bra att läsa sådana ämnen. 

  

Din innovation Safetac bygger på extremt mjukt silikonmaterial. Vilka steg i 

innovationsprocessen var avgörande?  

- Det första var att jag jobbar på ett företag med stark innovationskultur och har en väldigt stor 

frihet i jobbet. En dag i veckan var jag ute hos kunder och sökte efter outtalade kundbehov. 

Jag såg att förband fastnade i sår och gav skador och smärta. Jag tänkte att det måste finnas en 

teknisk lösning som fäster på hud men inte i sår… tänkbara material var teflon och silikon.  

   - Ett andra viktigt steg var när jag hittade gelen hos en kollega som skulle gå i pension och 

fick veta att det var silikon. När jag då inte fick komma in på labbet med gelen tog jag hem 

allt till köket. Det var bekvämt och jag kunde tillbringa en eftermiddag i veckan med 

experiment. Då blev jag själv övertygad.  

   - Ett avgörande steg var när jag kunde sälja in materialet till företagsledningen. Då var 

silikon ifrågasatt efter problem med bröstimplantat. Det tog ett år av bearbetande innan de gav 

klartecken.  

   - I tillverkningsprocessen fick vi flera bakslag men teamet gav aldrig upp. Att alla ändå höll 

ångan uppe var fantastiskt. Det fanns en nybyggaranda. Till sist tog det tio år att få fart på 

marknaden, först när vi lanserade en hel familj av produkter med ny marknadsföring slog 

Safetac igenom. 

  

För att vinna Stora Teknikpriset ska innovationen ha teknisk innovationshöjd. Vilka 

krav är rimliga att ställa?  

- Det finns flera aspekter, en är att det är en teknisk nyhet som är patenterbar. Det behöver 

inte vara forskningsresultat. Ofta är stora innovationer frukten av att olika kunskapsområden 

kombineras, områden som inte alltid möts. Det är i snittet som något spännande kan hända.  

   Det finns oerhört många ouppfunna produkter, det gäller bara att vara först, menar Tomas 

Fabo. Hans innovation utvecklades med kunskap om användbarhet från sjuksköterskor, 



materialkunskap hos leverantörer och ren kemi. Tomas vill poängtera att det alltid är ett team 

av människor som tar fram innovationer. Det ensamma geniet är en myt.  

  

Motiveringen som lästes upp av  Göran Marklund vice GD på Vinnova:  

”När företagsledningen tvivlade förvandlade Tomas Fabo det egna köket till ett ”skunk 

work” och utvecklade själv med stor envishet och experimentlusta de första prototyperna till 

den smärtfria såromläggningen. Denna innovativa produktfamilj med silikonförband som 

fäster i hud men inte i sår, skapar lindring för svårt sjuka och är en internationell 

miljardsuccé för Mölnlycke Health Care.”  

   De andra två nominerade var Bengt Ågerup och Håkan Wolgé. Bengt Ågerup nominerades 

för hans patenterade metod att binda ihop polymeren hyaluronsyra som finns naturligt i 

kroppen, för att skapa en gel till medicinska tillämpningar som inte stöts bort av kroppen. 

Håkan Wolgé nominerades för hans idé att läsa in databaser med någon miljard värden i 

datorns internminne och därmed kunna göra blixtsnabba analyser.  

   Stora teknikpriset delades ut för sjätte året och bakom priset står Ny Teknik, Vinnova och 

teknikkonsultbolaget Knightec. 

  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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