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James Dyson Award söker framtidens uppfinnare 
Ansökan till James Dyson Award har nu öppnat! 

Två priser på 330 000 SEK delas ut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sedan 2005 har James Dyson Award utmanat innovativa universitet, ingenjör- och designstudenter 
samt nyexaminerade att skapa uppfinningar som löser ett problem. Tävlingen ger ingenjörs-och 
designstudenter en unik chans att visa upp sina uppfinningar i ett internationellt sammanhang. 
Priset är utformat för att attrahera ansökningar på bred front och för att utmana sökanden till 
lösningar på stora problem. Tidigare vinnare av priset har hittat lösningar på problem inom bland 
annat förnybar energi och utveckling av hållbar plast. James Dyson utser två vinnare som garanteras 
finansiering och omfattande uppmärksamhet i media, två viktiga steg för att kunna vidareutveckla 
sin idé.  
 
”Genom finansiering, internationell uppmärksamhet och en plattform för att lansera idéer stöttar 
tävlingen unga människor som vill förbättra världen. Pristagarna har stor chans att lyckas och 
historiskt har 65 % av de internationella vinnarna kunnat utveckla sina idéer kommersiellt, i en värld 
där 90 % av alla start-ups misslyckas. Jag ser fram emot uppfinningar som utmanar och ifrågasätter 
vårt etablerade sätt att tänka på. Lycka till!” James Dyson, grundare och Chief Engineer på Dyson. 
 
2020 blev ett rekordår 
Förra året kom det in ett rekordstort antal anmälningar till tävlingen och den första vinnaren av det 
nya hållbarhetspriset utsågs: AuREUS, uppfunnet av Carvey Ehren Maigue från Filippinerna.  
För att uppmärksamma den roll som ingenjörer och forskare spelar i skapandet av en mer hållbar 
framtid infördes förra året ett ytterligare pris med fokus på hållbarhet.  
 
2021 ska återigen två internationella vinnare utses som båda vinner 330 000 SEK: Den 
internationella vinnaren och vinnaren av det internationella hållbarhetspriset. Dessförinnan ska alla 
deltagande länder och regioner utse en nationell vinnare och ytterligare två kandidater som kommer 
att tävla i den internationella tävlingen. 
 
Här kan du se lanseringsfilmen för 2021 års James Dyson Award.  
 
Lösningar på stora problem 
De bästa uppfinningarna är ofta de enklaste, som ger tydliga och intelligenta lösningar på världens 
verkliga problem. 2020 års internationella vinnare, The Blue Box, är en apparat som kan användas i 
hemmet och som diagnosticerar bröstcancer med hjälp av en AI-algoritm och ett urinprov. Den är 
mindre ingripande och mer lättillgänglig än befintliga undersökningsmetoder, vilket behövs eftersom 
allt fler kvinnor avstår från mammografiundersökningar. Uppfinnaren av The Blue Box, 23 år gamla 
Judit Giro Benet, säger att priset blev ”en verklig vändpunkt eftersom prispengarna gör att jag kan 
söka ett omfattande patent, vilket möjliggör forskning och programvaruutveckling”. Prispengarna 
och den globala uppmärksamheten som utmärkelsen ger innebär att Judit nu kan jobba vidare på de 

https://www.jamesdysonaward.org/
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/november-2020/interview-aureus-system-technology-jda-2020
https://youtu.be/lOFI8UmlozY
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/november-2020/interview-the-blue-box-jda-2020
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/november-2020/interview-the-blue-box-jda-2020
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sista stegen med prototyperna och programvaruutvecklingen vid University of California Irvine, och 
att hon är redo för kliniska försök och verkliga undersökningar. 
 
Om du vill veta mer om vad Dysons ingenjörer letar efter i ett tävlingsvinnande bidrag, klicka här för 
att komma till Dysons Newsroom och lyssna på Peter Gammack, Innovationschef hos Dyson och 
domare i James Dyson Award. 
 
En möjlighet för unga ingenjörer 
Utmärkelsen har bidragit till internationell uppmärksamhet för unga uppfinnare, och har dessutom 
öppnat upp för fler investeringar och möjligheter för uppfinnarna att utveckla sina idéer. 
KwickScreen, som vann Storbritanniens nationella pris 2011 utvecklar skärmar som skyddar mot 
infektioner och ökar patientsäkerheten, har vuxit till ett företag med över 70 anställda och levererar 
skärmar till alla NHS-sjukhus i Storbritannien och till 240 andra sjukhus runtom i världen. USA:s tvåa 
från 2017 SoaPen, en färgglad tvålpenna som uppmuntrar till att tvätta händerna på ett säkert sätt, 
har nu kommersialiserat sin uppfinning och listades på Forbes prestigefyllda 30 Under 30 List. 
SoaPen sprider nu sin växande produktportfölj i Amerika. Det senaste tillskottet är en handtvätt som 
uppfyller kraven för Covid-19. 2011 års andrapristagare från Singapore, Rabbit Ray, används på 44 
sjukhus i 23 olika länder. Det är ett kommunikationsverktyg för sjukhuspersonalen, som de kan 
använda när de ska förklara medicinska ingrepp för barn. Uppfinnaren, Esther Wang, har idag 
grundat ett prisbelönt vårdutbildningsföretag, Joytingle, och hennes uppfinning Rabbit Ray 
underlättar vid medicinsk kommunikation om allt från vaccinationer till cellgiftsbehandlingar.   
 
Fler uppdateringar och nyheter om årets tävling och information om hur tidigare vinnare formar 
framtiden hittas på James Dyson Award Instagram page och i Dyson Newsroom. 
 
Innovativa uppfinningar från svenska vinnare 
JDA har arrangerats i Sverige sedan tre år tillbaka och har hittills haft flera framstående bidrag som 
gått långt i tävlingen. 2019 års nationella vinnare Peter Alwin tog fram ett redskap som ska hjälpa till 
att minska barnadödligheten bland underviktiga nyfödda barn världen över. Designen är ett bärbart, 
solcellsdrivet allt-i-ett-verktyg som med ett knapptryck mäter vitala funktioner hos nyfödda och 
spädbarn. Designen bygger på en enkel idé som kan göra stor skillnad. Redskapet ökar 
trovärdigheten för lokala hälsoarbetare och möjliggör för dem att upptäcka avvikelser hos spädbarn, 
vilket gör att de på så sätt kan bidra till att rädda miljontals liv.  
 
Förra årets svenska uppfinning ReGlove var ett av 2020 års topp 20 bästa globala bidrag och gick 
vidare för att tävla om den internationella utmärkelsen. ReGlove tillverkar, steriliserar och 
återproducerar en återvinningsbar skyddshandske, som en hållbar lösning på de enorma 
avfallsflöden som orsakas av PPE. Maskinen steriliserar och reproducerar biologiskt nedbrytbara 
skyddshandskar med hjälp av en kemiskt avancerad polyvinylalkohol (PVA). ReGlove-handsken 
fungerar som en nitrilhandske, är slitstark och formbar, men än viktigare så kan den lösas upp i 
vatten och formas om, igen och igen, på den plats de ämnas användas. 
 
Tidigare vinnare 

• 2020 års internationella vinnare – The Blue Box  
Uppfanns av 23-åriga Judit Giró Benet. The blue Box är ett nytt sätt att upptäcka bröstcancer 
på, med hjälp av ett urinprov och en AI-algoritm. 
 

• 2020 års hållbarhetsvinnare – AuREUS System Technology  
Uppfanns av 27-åriga Carvey Ehren Maigue. AuREUS är ett nytt material, tillverkat av 
spannmålsrester som omvandlar UV-ljus till förnyelsebar energi. 
 

https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/july-2020/pete-gammack-on-james-dyson-award
https://kwickscreen.com/
https://soapen.com/
http://rabbit-ray.joytingle.com/
https://www.instagram.com/jamesdysonaward/?hl=en
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/november-2020/interview-the-blue-box-jda-2020
https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/november-2020/interview-aureus-system-technology-jda-2020
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• 2020 års internationella tvåa och trea: 

o The Tyre Collective – En apparat som fångar upp däckpartiklar vid fordonens hjul, så 
att de kan återvinnas och återanvändas. 

o Scope – En ny lins som använder flytande kristaller och ger en förlustfri 
kamerazoomning. 

 

• 2019 års internationella vinnare – Marina Tex  
MarinaTex är ett komposterbart hushållsmaterial som designats som alternativ till 
engångsplastfilmer, uppfunnet av Lucy Hughes. Materialet tillverkas av avfall från 
fiskindustrin och av hållbara alger. 
 
Sedan vinsten har Lucy arbetat med labb i Durham, UK för att fastställa 
materialegenskaperna hos MarinaTex och undersöka hur det kan utvecklas. Hon fick 
dessutom ytterligare affärs- och ekonomiskt stöd då hon vann Start Up Sussex Social Impact 
prize, UK. År 2020 fick Lucy medel för att ansöka om patent och kunde registrera MarinaTex 
som varumärke. Dessutom har hon talat vid konferenser som Blue Invest Day, organiserad 
av EU-kommissionen. I år söker Lucy efter mer finansiering för MarinaTex och hoppas att 
hon går vidare som finalist till Green Alley Awards, efter att hon nu finns med bland de 20 
utvalda deltagarna. 

 

• 2018 års internationella vinnare – O-Wind Turbine 
O-Wind Turbine uppfanns av Nicolas Orellana och Yaseen Noorani. Det är en rundstrålande 
vindturbin som kan fånga upp vind från alla håll, till skillnad från konventionella turbiner. 
Det gör att den kan användas i stadsmiljöer där vinden blåser från olika håll. 
 
Nicolas och Yaseen har ägnat det senaste året åt att finjustera tekniken i O-Wind Turbine 
och att utöka uppfinningens IP till fler länder runtom i världen. Nyligen tilldelas de Image of 
Chile Award for Innovation and Exploration with Global Impact, vilket säkrade medel så att 
de kan fortsätta med sin forskning och utveckling. I år fokuserar de på pilotmöjligheter och 
på att hitta potentiella distributörer över hela världen. 

 
 
 
 
 
 
 
Om tävlingen  
 
Tävlingsbriefen 
Designa något som löser ett problem. Detta problem kan vara en frustration över något som vi 
stöter på i vår vardag, eller ett globalt problem. Det viktiga är att din lösning är effektiv och visar på 
noga övervägande design.  
  
Processen 
Bidragen bedöms först på en nationell nivå av en jury, där tre stycken bidrag går vidare till den 
internationella tävlingen. En jury bestående av ingenjörer från Dyson väljer sedan ut 20 bidrag som 
går vidare. Dessa 20 bidrag blir sedan granskade av sir James Dyson som väljer ut den Internationella 
vinnaren, runners up samt vinnaren av hållbarhetspriset.  
  
Vinsten 

https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/september-2020/jda-national-winnner-announcement
https://www.jamesdysonaward.org/en-CA/2020/project/scope-1/
https://www.jamesdysonaward.org/en-US/2019/project/marinatex/
https://www.jamesdysonaward.org/2018/project/o-wind-turbine/
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• Den Internationella vinsten är 330 000 SEK. Vinnarens universitet får 55 000 SEK.  

• Vinsten för hållbarhetspriset är 330 000 SEK 

• Runners up får 55 000 SEK var 

• Alla nationella vinnare får 22 000 SEK 
  
Hållbarhetspriset 
2020 introducerade James Dyson Award ett nytt, extra pris som uppmärksammar 
hållbarhetsprestationer. Hållbarhetsvinnaren utses av Sir James Dyson bland de 20 internationella 
finalisterna. Möjliga vinnare av detta pris har uppmärksammat uppfinningens bidrag till att lösa ett 
hållbarhetsrelaterat problem och de har tagit hänsyn till dagens hållbarhetsagenda. Det kan ske 
genom val av materialet, designprocessen, tillverkningsmetoderna eller genom att fokusera på det 
problem som man vill lösa.   
  
Sista ansökningsdag: 30 juni 2021  
  
Hur du deltar 
Kandidater deltar genom att skicka in sina bidrag online via JDA-hemsidan. 
 
Deltagarna bör kortfattat förklara vad deras uppfinning gör, hur den fungerar och hur 
utvecklingsprocessen ser ut. De bästa bidragen är alltid realistiska och hållbara, löser ett verkligt 
problem och berättar samtidigt en historia, har en prototyp samt har stödjande bilder och video.  
 
Alla domare ska ta hänsyn till de begränsade möjligheterna för prototyper och produktutveckling till 
följd av Corona-pandemin.  
  
Urvalskriterier 
James Dyson Award genomförs i 28 länder och regioner över hela världen. Dessa är: Australien, 
Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea, 
Malaysia, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Filippinerna, Polen, Ryssland, Singapore, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Taiwan, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Polen deltar för första 
gången nu under 2021. 
  
Deltagarna måste vara inskrivna, eller ha varit inskrivna under de senaste fyra åren, under minst en 
termin i en kurs som handlar om ingenjörskap eller design, på kandidats- eller magisternivå. Kursen 
måste ges på ett universitet eller en högskola i ett av de länder eller regioner där James Dyson 
Award genomförs.  
  
Om man tävlar i lag måste alla medlemmar i laget vara, eller ha varit inskrivna på, minst en termin av 

ett kandidat- eller mastersprogram på ett lärosäte i ett land eller region som är utvald att delta i 

James Dyson Award. Minst en av lagmedlemmarna måste ha studerat en berättigad kurs i 

ingenjörskap eller design.  

 
Från 2020 får även deltagare i lärlingsprogram på nivå 6 eller 7, som ger högskoleexamen, samt de 
som har slutfört ett sådant lärlingskap under de senaste fyra åren, delta i tävlingen. 
 
För mer information, besök gärna James Dyson Awards hemsida. 
 
 
 
Källor 
https://medium.com/swlh/why-90-of-startups-fail-and-what-to-do-about-it-b0af17b65059 

https://www.jamesdysonaward.org/en-SE/
https://www.jamesdysonaward.org/
https://medium.com/swlh/why-90-of-startups-fail-and-what-to-do-about-it-b0af17b65059

