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Förord
uppgifter är att inspirera barn och ungdom
att lära sig att förstå och använda teknik. I dag går det inte att fullt ut använda sig
av sina demokratiska fri- och rättigheter utan att vara förtrogen med teknik. Vad
är då teknik?

E N AV T E K N I S K A M U S E E T S V I K T I G A S T E

Teknik är hårschampo och rymdmat, sms och städrobotar. Och mycket annat.
Tekniska museet ville veta mer om kvinnors och mäns bidrag till teknikutveckling.
Vi ville se i vilken utsträckning våra samlingar speglade framför allt kvinnors
bidrag till innovationer och entreprenörskap.
Vi började med att undersöka hur kvinnor var representerade i våra samlingar.
Studien bekräftade att Tekniska museets samlingar i huvudsak kunde relateras
till mäns värld. Detta är inte särskilt förvånande eftersom det var först på 1920talet som kvinnor fick tillträde till tekniska utbildningar. Nu ser verkligheten ut på
ett annat sätt och det är vår skyldighet att anpassa verksam-heten i dag till detta
och försäkra oss om att kvinnor får tillräckligt stort utrymme i museets samlingar.
Numera görs alltid en analys av vilka bakomliggande perspektiv som kan
kopplas till ett förvärv eller till produktion av en ny utställning.
Under åren 2001 och 2002 genomfördes därför en insamlingskampanj av
uppfinningar gjorda av kvinnor. Den genomfördes i samverkan med Svenska
Uppfinnareföreningens nätverk för kvinnliga uppfinnare, QUIS, och Kvinnor- och
Teknikgruppen. Insamlingskampanjen resulterade i att 73 objekt tillfördes
museets samlingar. Idén om att göra en utställning med delar av det insamlade
materialet uppstod samtidigt.
Utställningen Kvinnors uppfinningar är en del i en pågående förnyelse av
Tekniska museets utställningar. Utställningsprogrammet omfattar nya
utställningar på följande teman: Kommunikation, Energi och miljö, Innovationer
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och kreativitet samt Industrialismen. Under arbetet med utställningen gjordes
en förnyad kampanj, nu uppsökande och i samarbete med Almi Företagspartner
AB, Patent- och Registreringsverket samt Nutek och liksom tidigare Svenska
Uppfinnareföreningen.

Inledning

Syftet med utställningen är att visa kvinnliga förebilder nu och i historien. 58 nu
verksamma kvinnliga uppfinnare presenteras och tio historiska kvinnor. I denna
utställningskatalog publiceras utställningstexterna, som bearbetats med hjälp av
Centrum för Lättläst. Uppfinnarna presenteras med en kort text och en bild på
uppfinningen. Katalogen följer utställningens upplägg och tematiska indelning.
Vilka namn dyker upp? Många svarar
nog Thomas Edison, Graham Bell, Alfred Nobel, Gustaf Dalén, Gustaf de Laval
och kanske Håkan Lans. Marie Curie brukar också nämnas. Att hon är mest
berömd för sina forskningsinsatser och inte för sina uppfinningar spelar mindre
roll i sammanhanget. Men varför är det svårt att komma på fler uppfinnare som är
kvinnor?

V I LK A Ä R D E M E S T K Ä N DA U P P F I N N A R N A?

Tekniska museet vill framföra ett varmt tack till alla som bidragit till utställningen
med material, kunskap, gåvor och engagemang.
Anne Louise Kemdal
museidirektör

Kvinnor har inte alltid varit synliga eller fått synas i uppfinnarsammanhang.
Det är mycket som har hindrat – ekonomiska regelverk, lagar, utbildning eller
politik. Så sent som 1863 fick ogifta kvinnor vid 25 års ålder i Sverige, för första
gången bestämma över sin egen inkomst och egendom. 1921 fick en gift
kvinna, som fyllt 23 år, bli myndig, det vill säga bestämma över sitt eget liv.
Samma år fick kvinnor möjlighet att studera vid Kungl Tekniska Högskolan. Det
är bara 87 år sedan eller fyra generationer bort.
Men naturligtvis har det alltid funnits kvinnliga uppfinnare och det råder ingen
tvekan om att kreativiteten är lika flödande hos kvinnor som hos män. Men var
har kvinnorna verkat och inom vilka områden? Varför är de så osynliga i
historien? Vilka kvinnor uppfinner? Vad uppfinner de? Jobbar de enskilt eller i
team?
Enligt den amerikanska genusforskaren Autumn Stanley är det självklart att
kvinnor uppfinner, men för att se detta så måste man omvärdera vad som är
teknik och vad som anses vara betydelsefull och viktig teknik (Stanley 1993).
Salomon August Andrée (1854–1897) är mest känd som polarfarare. Men
han är också ett exempel på en man som har kunnat tänka bortom samhällets
dominerande föreställningar om kön och som argumenterat för kvinnors
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rättigheter i olika avseenden. Andrée arbetade som överingenjör vid Kungl
Patentbyrån där han såg att det fanns få kvinnliga uppfinnare. Enligt honom var
det uppfostran som begränsade flickornas och kvinnornas möjligheter att
tillägna sig ett självständigt tänkande och handlande som krävs för uppfinnande.
Andrée menade också att den tekniska utvecklingen starkt bidragit till att
kvinnorna fått ett mer jämställt liv med mannen ”då hon hade blivit befriad från
många av hemmets släparbeten” (Nyberg 2006).
Andrée tog initiativ till Svenska Uppfinnareföreningen 1886, världens första och
äldsta. Hans bild av teknik är än idag okonventionell skriver genus- och teknikforskaren Ann-Christin Nyberg. ”Han menade att kvinnors sysselsättningar ger
rikliga tillfällen till uppfinnande och att de flesta av de husliga göromålen har en
rent teknisk natur. Denna bild stämmer väl överens med det system som idag
används för att klassificera patent. Patentens klassificeringssystem visar att
tekniken i praktiken inte exkluderar sådant som vanligen uppfattas som kvinnligt.
I de industriella sammanhang som regleras av patentlagstiftningen omfattar
teknikbegreppet exempelvis behåar, kosmetika, städningshjälpmedel, mensskydd, babygrejer, flickleksaker samt metoder att laga mat” (Nyberg 2006).
Med andra ord finns det inga begränsningar på vad som kan patenteras, bara
det löser ett tekniskt problem.
Med uppfinning menas en teknisk lösning på ett problem eller en ny metod som
fungerar på ett helt nytt och effektivare sätt. En innovation är en nyhet, en
produkt, till exempel en uppfinning som kommit ut på marknaden. I utställningen
Kvinnors uppfinningar har vi gjort en förenkling; vi gör ingen åtskillnad mellan
uppfinning och innovation.
Vi har arbetat efter tesen att man bara kan uppfinna och skapa nytt inom den
kontext man befinner sig i. Med andra ord – man kan bara uppfinna sådant som
man har kunskap om, erfarenhet av och språk för. Såväl kvinnor som män
uppfinner utifrån den situation de befinner sig i. Om det stämmer så är det
situationen och inte uppfinnarförmågan som är olika för män och kvinnor
(Jonason 1999).
I utställningen presenteras 53 uppfinningar av 58 svenska kvinnor som arbetar
och verkar idag. Den yngsta av dem var tjugo år och den äldsta närmare nittio
när utställningen gjordes. Vi presenterar också tio historiska och nutida kvinnliga
uppfinnare som kan ses som förebilder.
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De flesta av de uppfinnare som presenteras i utställningen, 37 kvinnor, arbetar i
egen regi. Några arbetar i team på produkt- och utvecklingsavdelningar på
företag, forskningsavdelningar eller i organisationer.
22 av de utställda uppfinningarna kommer från den insamlingskampanj som
museet gjorde 2001–2002. De övriga uppfinningarna har valts ut med hjälp av
Almi Företagspartner, Nutek, Patent- och Registreringsverket och Svenska
Uppfinnareföreningen. Här finns alltifrån en cykelsadel för cyklister med kjol, en
nässköljare och en fotmassageapparat till tekniskt avancerade uppfinningar som
en ny funktion till defibrillator och ett virtuellt tangentbord.
Åtta av de utställda uppfinningarna riktar sig specifikt till kvinnor, som till
exempel dambinda, amningströja och antivåldtäktsspänne. Nästan hälften av
uppfinningarna löser problem i arbetet inom vården eller hjälper människor med
något funktionellt hinder, som till exempel käppstöd, märksysten för röntgen,
narkosnapp, glidlakan och stödbandage för bröstopererade. Många av
uppfinningarna löser vardagsproblem för den enskilda människan, som till
exempel flaskkylare, säkerhetslina mot plånboksstöld, stöldskydd för datorer och
nikotinfritt snus.
I utställningen berättar vi, helt kort och på lättläst svenska, historien bakom varje
uppfinning. Vad utlöste tankearbetet och vilket problem löser uppfinningen?
Det man utan djupare analyser kan se är att de deltagande kvinnorna både har
kreativitet och framåtanda. Dom har en stark vilja att uppnå sina mål och förverkliga sina visioner. Trots många svårigheter inom det osäkra innovationsområdet
överväger fördelarna. Till dem hör att kunna styra över sin egen arbetssituation,
påverka innehåll och upplägg i sitt eget arbete, utöva inflytande och slippa slå i
”glastaket”. Men flera av kvinnorna som presenteras i utställningen och många
andra kvinnor som uppfinner säger: ”jag är ingen uppfinnare, jag har bara gjort
en liten grej”. De ser sig hellre som företagare eller innovatörer (Nyberg 2002).
Några fakta om svenska förhållanden:
– Andelen kvinnliga ingenjörer är idag 17 procent.
– Betydligt färre kvinnor än män driver företag i Sverige, andelen kvinnor är cirka
25 procent.
– Andelen av de yrkesverksamma kvinnorna som leder företag är låg jämfört
med andra europeiska länder. Fler kvinnor som driver företag skulle innebära att
fler affärsidéer tillvaratas och att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning
och ekonomisk utveckling stärks.
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– År 2007 hade Svenska Uppfinnareföreningen 2091 medlemmar, varav 320
var kvinnor.
Det pågår många aktiviteter på flera plan i Sverige som främjar kvinnors
uppfinnande:
Margareta Andersson-fonden, som administreras av QUIS, har till ändamål att
utse ”Årets kvinnliga uppfinnare”. Den första utmärkelsen delades ut på Tekniska
museet på internationella kvinnodagen den 8 mars 2006. ”MentorRingar” är en
metod som arbetats fram av QUIS för att stödja kvinnliga uppfinnare i innovationsprocessen med att förverkliga sina idéer. MentorRingarna var först ämnade
att stödja kvinnliga innovatörer men nu har även manliga uppfinnare deltagit.
Flera projekt har påbörjats för att främja kvinnors kreativitet och företagande. Ett
exempel är ”Utveckla din idé” på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Projektet syftar till att öka antalet kvinnliga innovatörer vid sjukhuset. Flera av
resultaten visas i utställningen. Projektet ”Kvinnliga idébärare” drivs av
kommunerna i Norrbotten tillsammans med länsstyrelsen och landstinget. Idén
är att inspirera kvinnor till utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster.
Nutek fick 2007 i uppdrag av regeringen att genomföra ett treårigt program för
att främja kvinnors företagande. Genom programmet fick Almi Företagspartner
mer pengar som gör det möjligt för fler kvinnor att finansiera sina innovationer.
Medlen räcker till att stödja cirka 300 projekt.
Åsa Lindgren
projektledare
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Monica Lindstedts fem tips till uppfinnare:

Ha en dröm.
Var envis.
Övertyga
finansiärer.
Använd kontakter.
Utgå från dina
egna behov – gör
något åt dem!
Désirée Lindholms ledord:

Lär dig
be om hjälp.
Bryt inte ihop.
Skaffa en mentor.
Se inte hindren,
kör på!
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Uppfinnare
på egen hand
Att uppfinna något kräver mycket arbete,
envishet och kunskap, men ger också
glädje och stolthet. Många kvinnor arbetar
ensamma. Vissa jobbar hemifrån och
tycker att det är själva uppfinnandet som
är viktigast. Andra startar företag, hittar
tillverkare och säljer sina uppfinningar
utomlands.
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Allergivasen All-Glob
Elisabeth Gagnemyhr
Konstnären Elisabeth Gagnemyhr ville ge sin bror blommor när han låg på
sjukhus. Men det fick hon inte eftersom de är skadliga för allergiker. Elisabeth
ville ändå ta med sig blommor så hon uppfann en vas som inte släpper ut någon
blomdoft. Vasen är sluten som en glob och därför helt allergisäker. Det blev helt
enkelt en allergivas. Senare kom Elisabeth på att hennes uppfinning även kunde
användas till många andra saker, som till exempel sparbössa, uppläggningsfat,
terrarium, presentförpackning, miniatyrväxthus och akvarium. All-globen är
varumärkesskyddad och Bikema på Gotland säljer den. 2007 kom den på
frimärke. TM 43923.
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Amningströjan Boob

Antivåldtäktspännet Shoutout

Mia Seipel

Nadja Björk

Mia Seipel satt på en uteservering med sin syster en kall höstdag 1999 i
Stockholm. Systern hade precis blivit mamma och satt smått frusen med uppdragen tröja och ammade sitt spädbarn. Efter detta fick Mia idén att utveckla
kläder som man kan amma i. Hon sydde en tröja med en så kallad omlottöppning över bysten. Det dubbla tyget vid omlottöppningen gör att man kan
amma på ett diskret sätt. Det ger också extra värme åt bysten vilket hindrar att
kvinnan får mjölkstockning, en smärtsam inflammation i brösten. TM 43883.

Varje vecka sker våldtäkter i Sverige och många unga tjejer känner sig otrygga
när de är ute ensamma. Nadja Björk har uppfunnit det här spännet som du sätter
på ett vanligt skärp. Spännet har ett särskilt lås och man måste använda båda
händerna för att få upp det. Det gör det svårt för en våldtäktsman att öppna
byxorna på kvinnan. Nadja Björk uppfann spännet 2004 tillsammans med
kompisar på gymnasiets program för teknik och design i Skellefteå. Nu finns
spännet att köpa i affärer och Nadja arbetar heltid med spännet i sitt företag
Shoutout.
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Apparat för fotmassage

Blodvaggan Triomix

Frida Farzaneh Söderblom

Barbro Hjalmarsson

När den medicinska fotvårdaren Frida Farzaneh Söderblom masserade sjuka
och skadade personer upptäckte hon att patienten kände en rörelse ända upp i
höften när hon vickade på patientens fot. Frida letade efter en apparat som
kunde vicka på foten men fann ingen. Innovationscentrum hjälpte Frida 2003 att
ta fram en prototyp. Apparaten anpassar sig efter hur mycket patientens fotled
kan röra sig och har även en timer så att man kan ställa in hur länge den ska
hålla på. Blodet cirkulerar också bättre i patientens kropp vilket gör patienten
friskare. Fridas prototyp deltog 2003 i en pilotstudie på Danderyds sjukhus och
Frida har fått stipendium från Stockholms läns landsting för sin apparat.

När man tar blodprov är det viktigt att blodet inte stelnar. Därför blandar sjuksköterskan blodet med ett medel som hindrar detta. Förut gjorde man det för
hand och fick då vända varje provrör 10–12 gånger. Ibland var det många rör
som behövde vändas och om man slarvade med blandningen kunde provet visa
fel. Sjuksköterskan Barbro Hjalmarsson i Nacka uppfann en blodvagga som går
på batterier. Vaggan gör det här arbetet enklare. De blodfyllda provrören läggs
på vaggan som sedan gungar fram och tillbaka av sig själv. Barbro tog patent på
sin uppfinning 1994 och idag använder man hennes blodvagga i Sverige och i
de andra nordiska länderna. TM 43924.
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Burköppnaren Canit

Cykelsadeln Bönan

Annika Collén

Kerstin B Olsson

Företagaren Annika Collén i Umeå fick sitt liv förändrat efter flera trafikolyckor.
Hon blev svag i armarna och fick svårt att göra en så enkel sak som att öppna en
läskburk åt barnen. Annika utvecklade därför burköppnaren Canit som är en
öppnare och ett lock för drycker och andra varor som packas i aluminiumburkar.
Vill du inte dricka upp hela läsken sätter du på locket som därigenom håller kvar
kolsyran och kylan. Annika fick hjälp från Idéforum i Umeå 2000 för att ta fram
prototyper och design och startade sedan företaget NaturligtVis Natural Way
AB. Canit var tänkt som ett handikapphjälpmedel men har nu större andelar på
marknaden som reklamprodukt och förpackningsdel. Canit är en del i en
produktfamilj: Init, Strewit, Foldit och Playit. Canit är etablerad i USA och i
Europa med tillverkning och reklamtryckning i Sverige. TM 43859.

Läraren och inredningsarkitekten Kerstin B Olsson i Stockholm tycker om att
cykla och har gärna kjol på sig. Men att cykla i kjol är ofta obekvämt och kjolen
blir lätt förstörd. Därför uppfann Kerstin 1999 en cykelsadel med en speciell
form som fungerar om man vill ha kjol på sig när man cyklar. Almi hjälpte Kerstin
att ta fram en prototyp av sadeln. Med denna hade Kerstin inga problem att
cykla ens med sin snävaste långkjol. Sadeln har också visat sig vara skonsam
mot underlivet. Den är också bra att använda tiden efter att man fått barn eller
efter operationer. Kerstin B Olsson arbetar nu på att sätta sin cykelsadel i
produktion. Bönan är mönsterskyddad i Sverige. TM 43858.
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Diskkorg för spirometrar

Dörrhandtagssymbolerna Grips

Ingegerd Israelsson

Kerstin Olsson

Ingegerd Israelsson från Skänninge arbetade som undersköterska på en vårdcentral. Där hade de köpt en alldeles ny spirometer och Ingegerd skulle ta reda
på hur man bäst gjorde den ren. Med en spirometer mäter man patienters
lungkapacitet. När man har använt spirometern måste man diska den noggrant
så att alla bakterier försvinner. Detta är svårt eftersom spirometrar har många
små rör som ofta inte blir ordentligt genomsköljda i diskdesinfektorn, en sorts
diskmaskin som finns på vårdcentraler. För att lösa problemet uppfann Ingegerd
2001 en särskild diskkorg i vilken man kan diska spirometerns rör på ett bra sätt.
En smed i närheten gjorde en prototyp i rostfritt stål och Ingegerd visade sedan
sin prototyp för ett företag som idag tillverkar diskkorgen. TM 43908.

Hur ska blinda personer kunna hitta rätt toalett på stan? Kerstin Olsson från
Mellerud har lösningen. Hennes dörrhandtagssymboler visar blinda ifall det är en
damtoalett, herrtoalett eller en handikapptoalett. Idén till dörrhandtagssymbolerna
fick Kerstin när hon var med på en workshop, där de skulle hitta på hjälpmedel
för synskadade. Kerstins idé har fått uppfinnarpris och visades på Tekniska
mässan 2001. Dörrsymbolerna tillverkas av Intratech i Huskvarna och säljs i
Sverige. Idén är varumärkesskyddad sedan 2001. TM 43866.
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Fingerledsstödet Fingerfärdig

Flaskkylaren Coolon

Irene Grahn

Pia Marklund Martin

Konstnären Irene Grahn från Tällberg arbetar mycket med sina fingrar. Därför
blev hon mycket orolig när hon fick reumatism. Med söndervärkta och krokiga
fingrar skulle hon nog inte kunna fortsätta arbeta. Irene ville hindra fingrarna från
att bli krokiga. Hon funderade, skissade, provade sig fram och bad en silversmed göra en prototyp till en stödjande ring. Ringen förebygger och motverkar
felutveckling vid olika fingerledsproblem. Personer i vården ville att hon skulle
tillverka och sälja fingerledsstödet så att flera med fingerledsproblem kunde få
möjlighet till ett vackert och funktionellt stöd. 1992 tog Irene Grahn patent på
sin uppfinning och startade firman IMG Rörlighet. TM 43860.

När Pia Marklund Martin gick på Konstfack i Stockholm i slutet av 1990-talet
fick hon i uppgift att fundera på vad man kan göra med en wettex-diskduk. Pia
som tidigare experimenterat med att göra flaskkylare i ull, fick tipset av sin man
Benny att prova samma sak med disktrasan. Materialet i diskduken som består
av bomull och cellulosa suger nämligen upp vätska bra. Cellulosa är också ett
bra isoleringsmaterial. När vätskan avdunstar kyler det omgivande material. Det
är så ett kylskåp fungerar. Pia provade att klippa ut bitar ur diskduken och sy
ihop till en flaskform som hon blötte och trädde på en flaska. När vattnet sedan
avdunstade från diskduken togs värmeenergi från flaskan som då blev kall.
Flaskkylaren har producerats i Sverige sedan 1998.
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Flyttbar sug- och syrgaspanel

Glidlakanet Eliglide

Christina Hägglund

Eva Lindberg

Christina Hägglund arbetar som chefsassistent vid Kliniskt Träningscentrum på
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Syftet med Träningscentrum är att
praktiskt träna på teknisk apparatur och simulatorer för att minska patientskador.
Christina började lösa olika praktiska problem som hon upptäckte i sitt arbete.
En av hennes lösningar är den flyttbara sug- och syrgaspanelen som hon
utarbetade år 2000. Den är till för att utbilda sjuksköterskor och personal på
sjukhuset. Den hjulförsedda syrgaspanelen kan lätt flyttas mellan olika metodrum,
träningsrum för studenter och personal. Vid praktisk träning i syrgashantering och
sughantering på dockor kan den användas överallt, även där uttag för gaser
saknas eftersom gastuber hänger på väggens baksida. Syrgaspanelen används
också för att öka kunskapen om olika gaser och gassystem som används på
sjukhuset. Den har även använts på kongresser och filminspelningar.

Eva Lindberg i Eksjö hade opererat ryggen och var tvungen att ligga i sängen en
tid. Hon hade svårt att vända sig om i sängen och fick därför rådet att klä sig i en
overall med blankt tyg som kunde glida på lakanen. Eva tänkte tvärtom och
bäddade istället sängen med ett högblankt tyg. Det gjorde att hon nästan
halkade ur sängen. Två breda bomullskanter fick då fungera som bromsar på
tygstyckets sidor. På sjukhuset fick hon rådet att skydda uppfinningen, så hon
tog patent på den. Glidlakanet Eliglide började tillverkas 1995 och finns idag till
försäljning via Qorpus Vita AB i Sundsvall. TM 43863.
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Grammatikspelet Gramma

Gummihästsko

Yvonne Dahlqvist

Lone Pedersen

Yvonne Dahlqvist i Överhörnäs nära Örnsköldsvik är lärare i svenska och tyska.
Hon märkte att hennes elever inte lärde sig grammatik tillräckligt bra, hur mycket
de än övade. Eleverna kunde tala de främmande språken, men det gick inte bra
på skriftliga prov. Yvonne ville hitta nya sätt att lära ut språk på. I mitten av 1990talet började hon klippa och klistra lappar till spel när hon var ledig. Först blev
det Grammakul, som numera heter Gramma. Det är ett spel med bräde, tärning
och spelkort. Spelet ger grundläggande kunskaper i grammatik och du kan även
öva upp ditt ordförråd och din språkkänsla. Utifrån orden spelar man charader,
ritar, gissar eller tävlar mot varandra. Yvonne har varit tjänstledig från lärarjobbet
för att utveckla Gramma. Spelet finns nu också för engelska språket. Yvonne har
fått flera priser för sitt spel.

I tusen år har hästar fått hästskor av järn och en dag frågade sig Lone Pedersen
från Öllöv i Halland varför? Hon tyckte att järnskor måste vara både obekvämt
och skadligt för hästen. Lone provade att göra hästskor av gummi från traktordäck. Hon märkte att hästarna tyckte om de nya skorna och 1993 tog hon
patent på en gummihästsko med järn inuti. Halmstads Gummifabrik köpte hennes
patent tre år senare och förbättrade hästskon. Idag använder bland annat den
thailändska armén och den ryska presidenten Lones hästskor till sina hästar.
TM 42694.
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Handlovsstödet Handz-On
och förslutaren Gripper

Kalenderprogrammet Memo
Comai för mobiltelefoner

Christine Coinberg

Anna-Karin Bergius

Christine Coinberg arbetar på ett läkemedelsföretag i Stockholm och efter att
hon gått en kurs i hur människans kropp fungerar 1995 funderade hon på varför
människor sitter så konstigt framför sina datorer. Christine provade då med att
vända på tangentbordet. Det kändes genast mer vilsamt. Christine och hennes
mamma klippte till en prototyp i skumgummi. Christine tog kontakt med företag,
men ingen var beredd att satsa på en uppfinning som såg så mjuk ut. År 2002
fick Christine tips om att använda plexiglas som hon böjde till hemma i ugnen
utifrån prototypen. Det blev handlovsstödet Handz-On, för vilken hon fått en
silvermedalj på en uppfinnarmässa i Korea 2004. Christine har också gjort
Gripper – en förslutare för mjölkförpackningar.

Anna-Karin Bergius på Gotland har uppfunnit ett datorprogram för dig som har
svårt att minnas vad du ska göra. Uppfinningen gör att din dator kan nå din
mobiltelefon. Du skriver in det du ska göra i din dator som sedan skickar ett SMS
till din mobil. När det är dags hör du en signal och ser en bild i mobilen. Bilden
och ljudet finns kvar tills du sänder ett svar. Om du inte svarar går ett larm till en
anhörig eller vårdpersonal. Anna-Karins datorprogram gör att fler människor kan
leva mer självständigt samtidigt som deras familjer kan känna sig trygga. Hon
samarbetar nu med Hjälpmedelsinstitutet för att göra nya hjälpmedel som är enkla
och lätta att använda. Hennes företag Comai AB varumärkesskyddade datorprogrammet 2005 och en amerikansk patentansökan är inlämnad.
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Kläderna Trikodil för enklare blöjbyte

Korg för blodpåsar

Ingrid Thyr Forsell

Monica Ekblad

Det går snabbt och lätt att byta blöjor på bebisar och småbarn med Trikodilkläderna eftersom de inte har knappar eller blixtlås. Du kan till och med byta på
ett barn som står upp utan att behöva klä av barnet helt och hållet. Tröjdelen
ligger över byxdelen. Byxan har två delar som ligger omlott, över varandra och
tyget är töjbart. Ingrid Thyr Forsell från Lidingö fick idén 1999 när hennes dotter
föddes. Ingrid ritade och sydde prototyper som hon sedan fick hjälp att
omvandla till en mönsterritning för fabrikstillverkning. Ingrid har patent på sin
uppfinning. Sedan 2006 finns Trikodil att köpa i utvalda butiker och den görs i
Estland.

Monica Ekblad från Stockholm är ingenjör och medicinsk analytiker på Blodcentralen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Blodcentralen får
blod av blodgivare och ger sedan blodet till sjuka eller skadade. Men man måste
ta hand om blodet på rätt sätt så att det inte blir förstört. Blodet förvaras i påsar.
På Blodcentralen sorteras blodpåsarna efter olika blodgrupper för att sedan
förvaras svalt. Monica Ekblad har uppfunnit en korg med handtag i rostfritt stål.
Den är lätt att lyfta och rengöra. I korgen staplas 10–15 påsar som sedan ställs i
kylrum. Monica pratade med en tillverkare av korgar för badrum. Han hade varit
blodgivare i många år och tyckte det här var viktigt. Därför kunde han och
Monica samarbeta bra. Idag tillverkas korgen i Kisa och korgarna används dagligen på Blodcentralen vid Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm,
Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Gävle sjukhus.
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Kylgloben Cool Globe

Käppstödet Ställa

Birgitta Folcker-Sundell

Westa Kumral

Illustratören och formgivaren Birgitta Folcker-Sundell satt ute och åt frukost i sin
trädgård en varm dag. Hon tröttnade då på att smöret smälte, osten svettades
och flugorna surrade kring maten på bordet. Hon önskade sig en vacker produkt
som både täckte maten och höll den sval. Birgitta började skissa på en matkupa
där du kan fästa ett vanligt kylblock i locket. Vill du hellre hålla maten varm kan
du lägga en uppvärmd täljstensplatta på den bricka som hör till kylgloben. För
denna innovation fick Birgitta Stockholms stads uppfinnarstipendium 1993.
Idag går produkten att köpa i välsorterade design- och köksbutiker. TM 43903.

Westa Kumral i Höganäs har arbetat i många år med personer med rörelsehinder.
Westa blev själv rörelsehindrad efter ett par höftoperationer. Hon började då att
använda käpp. Snart förstod hon hur svårt det är att ställa ifrån sig käppen. Om
käppen föll i golvet kunde hon inte själv ta upp den. Hon behövde ett käppstöd
så att hon kunde ställa ifrån sig käppen var som helst. Hon funderade några år
på saken innan hon 1999 fick idén med ett stöd som man trär på käppen och
sedan kan fälla ut – ungefär som ett paraply, fast nedvänt. För att skapa den
färdiga produkten har Westa samarbetat med företaget Formplex, som idag
tillverkar käppstödet. TM 43901.
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Leksaken Tricky Bricky
för funktionshindrade

Maskrosbekämparen
GreenLine King

Mari Ferdinandsson

Eva Fridhill

Barn med psykiska funktionshinder kan ha svårt med minnet, språket, talet och
även att förstå. Mari Ferdinandsson från Laholm har arbetat med barn med
psykiska funktionshinder i många år. Hon saknade leksaker som var roliga och
som barnen också kunde lära sig något av. 2001 började hon att göra egna
leksaker till dem. Med Tricky Bricky bygger barnet konstruktioner efter en ritning
och får då träna på att läsa ritningar, tänka tredimensionellt och även på att lösa
problem. Tricky Bricky tillverkas i Tjeckien och man kan köpa den på KomikappRehatek i Sverige.

Om man vill ta bort 50 000 maskrosor i gräsmattan så är det lätt att ge upp när
de kommer tillbaka lika snabbt som man tog bort dem. Några som vägrade ge
upp var Eva Fridhill och hennes make Thore i Strömsnäsbruk, som uppfann en
ogräsbekämparstav i slutet av 1990-talet. De ville inte använda växtgift på gräsmattan och provade istället med salt, vilket visade sig fungera. Tipset om salt
kom från Thores föräldrar som är lantbrukare. Saltet ökar trycket inne i växtens
celler så att dessa sprängs och växten helt enkelt svälter ihjäl. För att förenkla
arbetet med att salta maskrosorna konstruerade Eva och Thore ett en meter
långt rör som har en ventil så man själv kan bestämma hur mycket salt man ska
använda. Röret säljs av Vplast Garden i Väckelsång. TM 43893.
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Medicinteknisk lekkonstruktion
Hoppolek

Märksystem för röntgen
Easymark Dx-Sin

Ylva Dalén

Ylva Ryngebo

Hoppa, springa och studsa är roligt och nyttigt för kropp och själ. Sjukgymnasten
Ylva Dalén från Lidingö som tränar sjuka och skadade personer ville att även
barn med funktionshinder skulle få leka, röra på sig och känna rörelseglädje. Men
hon ville också motverka benskörhet som barn ofta drabbas av då de inte kan
utföra stötande och skjuvande rörelser mot tyngdkraften som normalt stimulerar
skelettets benbyggande. Därför uppfann hon Hoppolek 2004. Det är en prototyp som man nu använder på försök på en förskola för barn med neurologiska
skador. Karolinska Institutet i Stockholm studerar hur den fungerar. Med hjälp av
knappar och en fotplatta som vibrerar, stöter och svänger väljer barnet själv hur
leken och rörelsen ska vara.

Om du skulle bryta benet så tänker du väl att det är ganska självklart att röntgensköterskan röntgar rätt ben, eller hur? Ylva Ryngebo är röntgensköterskan från
Tyresö som blev uppfinnare. Hon har uppfunnit märksystemet Easymark Dx-Sin
som gör det lättare att märka rätt ben som ska röntgas. För detta blev hon
utsedd till årets kvinnliga uppfinnare 2006. Dx betyder höger och har grön färg.
Sin betyder vänster och har röd färg. Färgerna finns på plexiglasstavar som
också är ingraverade med bly. När vänster ben ska röntgas lägger röntgensköterskan plexiglasstaven med rött vid benet. Ylva Ryngebo har sedan 2004
patent på Easymark Dx-Sin och den tillverkas i Sollentuna och säljs av MID,
Medicinsk Innovations Design.
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Nackstödet Nack-Mollis

Nässköljaren Nasaline

Ulla Huldtgren

Susanne Lagerqvist

Ulla Huldtgren från Huskvarna är utbildad sjukgymnast och uppfinnare. Hon har
sett hur våra nackar kan bli förstörda av att vi sitter på fel sätt när vi arbetar. Ulla
vill använda allt hon lärt sig i sitt yrke till att uppfinna sådant som gör att våra
kroppar slipper bli defekta när vi arbetar. Hon har bland annat uppfunnit en
uppblåsbar nackkudde. Kudden ger stöd och avlastar nackmusklerna när man
böjer huvudet bakåt, som till exempel när man målar innertak. Hennes nackstöd
tillverkas sedan 1987 i Gislaved och ingår i målarnas skyddsutrustning sedan
1989. TM 43880.

Sjuksköterskan Susanne Lagerqvist arbetade på en öron-näsa-halsavdelning på
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. På Susannes avdelning använde
de nässköljning mot sjukdomar och efter näsoperationer. Men det fanns inte
något riktigt bra sätt att skölja näsan helt ren som också var bekvämt för
patienten. Tillsammans med kollegan och läkaren Peter Åhnblad utvecklade
Susanne nässköljaren Nasaline, en spruta som är lätt att använda och som har
ett speciellt munstycke av silikon. Susanne fick patent på sin nässköljare 2001
och startade företaget EnPro. Idag använder man Nasaline inom vården och
man kan köpa den på alla apotek i Sverige. Nasaline säljs också till USA, Asien
och till övriga Europa. TM 43856.
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Pakethållarbreddaren Butterfly
Désirée Lindholm
Ekonomen Désirée Lindholm från Oskarshamn blev helt vansinnig när hennes
väska en gång för mycket ramlade av cykelns pakethållare. Varför är alla
pakethållare så smala, tänkte hon. Désirée uppfann ett tillbehör till pakethållaren
som hon gav namnet Butterfly. Butterfly breder ut sig likt en fjärils vingar över
den vanliga pakethållaren och ger mycket mer plats för väskan. Désirée
patenterade och design- och varumärkesskyddade Butterfly 1999 i Holland,
Sverige och i USA. Hon slutade på sitt arbete för att utveckla sin produkt och
gick samtidigt en uppfinnarutbildning. Idag arbetar Désirée på Almi och hjälper
andra kvinnor att utveckla uppfinningar. TM 43851.
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Pottan Pipinette och
resepottan Pipinette Travel Kit
Carola Nilstein
Carola Nilstein i Stockholm behövde en potta i stugan och på resor, men det
fanns bara stora pottor som skulle stå på golvet. 1995 fick hon idén till en ”dampotta” och började med att vika en modell av papper till rätt form. Hon testade
den på en grupp kvinnor i olika åldrar som fick säga vad de tyckte om formen
och hur den fungerade. Pipinette är liten och nätt och gjord i plast. Den är
utformad så att en kvinna säkert och bekvämt kan använda den stående. Locket
skyddar mot lukt och insyn. Carola har också utvecklat Travel Kit, en liten kisspåse. Den tunna påsen sätts fast på den medföljande hållaren. I påsen finns ett
ämne som suger upp vätska och omvandlar den till fast massa. Påsen knyts ihop
och slängs. Pipinette har fått utmärkelser i Sverige, Japan, Tyskland och i USA.
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Salladsköljen CILA

Sparkcykeln Shoppinette

Wanja Bellander

Elisabeth Linderoth

Ekonomen Wanja Bellander från Stockholm hade länge tyckt att det var svårt att
få salladen torr efter att hon hade sköljt den i vatten. Hon bestämde sig för att
göra något åt det och började med att böja en akrylskiva med små hål i, i sin
egen ugn hemma. Hon lade sedan skivan i en skål med ett salladshuvud ovanpå.
Vattnet rann av och salladen blev torr. Efter att ha provat sig fram flera gånger
var Wanja så nöjd att hon visade sin salladsskölj på Formexmässan år 2000.
Hon fick fler än 400 beställningar direkt. Då bestämde hon sig för att tala med
en expert på plast och sedan lät hon en fabrik i Eskilstuna börja göra hennes
salladsskölj som kallas CILA. Hittills har 80 000 tillverkats. CILA är
mönsterskyddad.

87-åriga Elisabeth Linderoth bor i Stockholm och Paris. Hon har alltid tyckt om
när det händer mycket och att livet är spännande. Men ju äldre hon blev desto
jobbigare blev det att röra sig och att bära hem kassarna från affären. En vanlig
rollator var alldeles för tung och besvärlig, tyckte hon. Elisabeth ville ha något
snyggare och enklare att använda. Hon uppfann därför 2003 en shoppingvagn
som också är en sparkcykel. Shoppinette är sportig och snabb, de tre hjulen ger
balans och den har både hand- och parkeringsbroms. Shoppinette kan ta både
varor och bagage och den är lätt att ta med i hissen eller på bussen eftersom
man kan fälla ihop den. Elisabeth har fått Stockholms stads uppfinnarestipendium
och medalj av Polisprefekturen i Paris. Shoppinette finns än så länge bara som
prototyp.
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Spegellinsen Spegelzoom

Sportbhn StayInPlace

Annika Winell

Carin Lindahl

Att sminka sig kan vara besvärligt om man ser illa på nära håll. Annika Winell
började själv märka att hon såg sämre även när hon tittade riktigt nära. Det här
måste man kunna lösa, tänkte Annika och uppfann 2004 den förstorande
spegellinsen Spegelzoom. Du sätter fast den som en sugkopp på spegeln.
Sedan ställer du in skärpan genom att ändra avståndet mellan ansiktet och
spegeln. Annikas spegellins har blivit en succé. Hon har sagt upp sig från sitt
tidigare jobb och arbetar nu bara med sin Spegelzoom inom företaget AWUM,
som finns i Enköping.

Gymnastikläraren Carin Lindahl i Stockholm var med vid starten av idrottsföreningen Friskis och Svettis på 1980-talet. Hon tyckte att det fanns bra skor
och sportkläder men ingen sportbh som fungerade. Carin hittade ett tyg som
stretchade på bredden och var stumt på längden och sydde sedan en bekväm
bh som höll brösten på plats. Det här måste funka att sälja, tänkte Carin. Hon
satsade all tid, energi och alla sina pengar och startade företaget StayInPlace.
Efter några år fanns Carins sportbh i varje sportaffär. Idag är StayInPlace ett av
de mest köpta varumärkena bland sportkläder för kvinnor. Carin har fått flera
utmärkelser för sin uppfinning och för sitt entreprenörskap, det vill säga sin
förmåga att göra affärer och utveckla funktionella produkter. Idag har Carin sålt
sitt företag till sportföretaget Röhnisch Sportswear, men hon arbetar fortfarande
med idrott och affärer.
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Stödbandaget Opbra
för bröstopererade

Säkerhetslinan Osnodd

Petra Wadström

Hur kan du slippa att någon stjäl din plånbok, mobil, ditt busskort, handbagage
eller din bästa nalle? Petra Wadström kom på idén att göra Osnodd, en stark
resårsnodd med två klämmor. Du kniper fast den ena klämman i plånboken och
den andra klämman i handväskan eller i rockärmen. Klämmorna klarar en vikt
ända upp till åtta kilo. Osnodd är mycket populär. Den har funnits sedan 2004
och tillverkas i Kina. Tack vare Osnodd har Petra nu råd att arbeta med nya idéer.

Petra Wadström är uppfinnare och konstnär från Åkersberga och hennes man är
bröstkirurg. Han bad Petra att fundera på hur kvinnor som har opererat brösten
skulle kunna få både stöd och bandage efter operationen. Tills dess hade de
använt sönderklippta sjukhustrosor till detta. Det var år 2002. Efter många intervjuer med bröstopererade och tester av modeller och olika material kom Petra
fram till Opbra. Det är ett linne gjort av ett material som formar sig efter kroppen.
Linnet är enkelt att öppna framtill med blixtlås, kardborrband eller knappar. Axelbanden går också att öppna och därför är Opbra lätt att ta på sig. Idag använder
man Opbra på sjukhus. Även ammande mödrar eller andra som behöver ett
mjukt och följsamt stöd använder den.
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Petra Wadström
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Säkerhetsstyre

Tygbacken EcoPac

Marie-Louise Jansson

Lilian Blomberg

1982 ramlade Marie-Louise Janssons son omkull på sin cykel i Varberg. Han fick
styret i magen och bröt flera revben. Efter denna händelse uppfann Marie-Louise
ett säkerhetsstyre så att andra skulle slippa liknande olyckor. Om du ramlar med
cykeln vänds styret mot magen och marken. Styret krymper också i längd och då
slår du i knäna istället för magen. Knäna är inte lika känsliga som magen. Dessutom expanderar plasthandtagen på styret så att smällen inte blir lika stor.
Marie-Louise tog kontakt med NTF – Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande, Svenska Cykelförbundet, läkare och olika försäkringsbolag. Alla var
intresserade av hennes säkerhetsstyre och snart fanns det att köpa i cykelaffärerna. Säkerhetstyret har sålts i Sverige och i många europeiska länder. Idag
arbetar Marie-Louise med säkerhetsprodukter för datorer.

Lilian Blomberg från Lund råkade ut för att plastkassen med tomflaskor sprack
när hon bar flaskorna till återvinningen. Det var med en känsla av kreativ ilska
som hon 1987 började tänka ut ett bättre sätt att bära flaskorna på. Snart satt
hon vid symaskinen och sydde en helt ny typ av kasse. Lilian kallar kassen för
tygback eftersom kassen ser ut som en back, fastän i tyg. Den är gjord av stark
nylon så att den tål mycket, håller länge och går att vika ihop. 1993 sade Lilian
upp sig från sitt arbete som sjuksköterska för att arbeta på heltid med sin
uppfinning i det egna företaget Lido design. TM 43862.
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Vridredskapet Tvers

Väskinsatsen Inpaq

Kerstin Olsson

Stina-Lisa Öhlund

Kerstin Olssons gamla mamma orkade inte längre öppna sin ytterdörr. När
Kerstin bröt axeln märkte hon själv hur svårt det är att orka vrida runt ett lås eller
skruva i skruvar om man är svag i händerna. Kerstin uppfann då Tvers vridredskap. Det är en greppförstärkare som består av en träklots med olika spår. Du
greppar det du ska vrida om med ett av verktygets spår och sedan kan du vrida
om tunga saker med hjälp av hävstångseffekten. Idag finns Tvers vridredskap i
produktion och man kan köpa den i affärer sedan 1993. TM 43864.

Stina-Lisa Öhlund i Bromma blev trött på att hon hade så dåligt minne. Hon
glömde ofta att flytta över läppstiftet, nycklarna eller plånboken när hon skulle
byta handväska hemma. För att alltid ha med sig sina grejer uppfann hon en liten
innerväska som hon kunde flytta mellan sina olika handväskor. Stina-Lisa
arbetade med idén tillsammans med Marianne Jörnstedt. Deras väninnor fick
testa innerväskan och säga vad de tyckte. Nu heter innerväskan Inpaq och är
patenterad sedan 1998. Stina-Lisas företag Insatzia säljer Inpaq i butiker i
Sverige. TM 43872.
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Uppfinnare
i team
Många saker skulle aldrig bli uppfunna
om man inte samarbetade med andra.
Många kvinnor arbetar på avdelningar för
produktutveckling inom företag, forskning
och andra organisationer. I utställningen är
uppdelningen mellan vilka som arbetar i
team och vilka som arbetar på egen hand
inte helt konsekvent.
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Dambindan Libresse Invisible
Solgun Drevik
Solgun Drevik är den kvinna i Sverige som har flest patentansökningar, nästan
50 stycken. I 20 år har hon uppfunnit menstruationsskydd på företaget SCA i
Göteborg. Moderna bindor ska vara bekväma, de ska passa bra på kroppen och
de ska inte läcka. De ska också vara miljövänliga. Solgun har bland annat gjort
en binda för stringtrosor och fick också ett internationellt uppfinnarpris 2003 för
nattbindan Libresse Invisible Good Night. Den kan suga upp extra mycket blod
eftersom materialet i kärnan inuti bindan är mycket hoptryckt. Bindans kärna
breder också ut sig åt alla håll, vilket gör den mer bekväm och säkrare. Solgun
Dreviks bindor är mycket omtyckta och kvinnor över hela världen köper dem.
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Defibrillator – en ny funktion

Förnyelsebar bioplast, Xylophane

Karin Järverud

Maria Gröndahl, Lisa Eriksson

Människor med hjärtflimmer får ibland så kallade hjärtrusningar som kan vara
livsfarliga eftersom hjärtat då slår mycket fort. Men man kan operera in en defibrillator i kroppen som läser av hjärtats slag. Om hjärtat slår för fort, ger defibrillatorn hjärtat en chock så att det börjar slå normalt igen. Det här kan kännas
mycket obehagligt men det räddar patientens liv. Karin Järverud som är forskare
på det medicintekniska företaget St Jude Medical AB i Järfälla har 1996
uppfunnit ett sätt för defibrillatorn att skilja på farliga och ofarliga hjärtrusningar.
Uppfinningen betyder att den sjuka slipper en chock från defibrillatorn när
hjärtrusningen är ofarlig. Det ger patienten en mycket bättre behandling. Karins
företag har tagit patent på uppfinningen och kommer att arbeta in funktionen i
framtida produkter. TM 43916.

I chipspåsar, juicepaket och i andra förpackningar finns silverfärgad aluminium
som skyddar maten från syre och därmed från att bli dålig. Dessa förpackningar
är svåra att återvinna och skadar naturen. Forskarna Maria Gröndahl, Lisa
Eriksson och Paul Gatenholm vid Chalmers i Göteborg upptäckte 2002 att man
i stället kan göra en biologiskt nedbrytbar film av kolhydraten Xylan som finns till
exempel i vete, korn och råg. Genom olika tillsatser skapade Maria, Lisa och
Paul den tunna filmen Xylophane som bland annat ersätter aluminiumet i livsmedelsförpackningar. För sin upptäckt fick de uppfinnarpriset SKAPA år 2006.
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Gratistidningen Metro

Myggmedlet Demidex

Monica Lindstedt

Walborg Thorsell

Monica Lindstedt och hennes kollegor Pelle Anderson och Robert Braunerhielm
i Stockholm kan alla mycket om vanliga tidningar. De kom på att det vore
billigare att dela ut tidningar gratis på ställen där många människor rör sig, till
exempel i tunnelbanan i stället för att dela ut tidningar i folks brevlådor. Företagens annonser i tidningen skulle betala kostnaderna för att göra tidningen.
Den ende som trodde på deras idé var finansmannen Jan Stenbeck som
satsade tio miljoner kronor. Ändå skulle det ta fem år innan deras tidningsidé var
klar. Första numret av Metro kom ut den 13 februari 1995 och idag finns Metro i
21 länder. Över 18 miljoner människor läser den varje dag. Metro är en så kallad
social innovation vilket betyder att det är en uppfinning som innebär ett nytt sätt
att arbeta med något som redan finns, i detta fall en tidning.

Walborg Thorsell i Stockholm arbetade som forskare för Sveriges militära
försvar på 1970-talet. Mygg var ett ständigt problem för soldaterna i fält och de
frågade alltid efter bättre myggmedel. Walborg uppfann då myggmedlet
Demidex. Det består av substansen DEET som finns i de flesta myggmedel, men
Walborg lade till mandelsyra. Myggmedlet fungerade både mot myggor och
fästingar. Försvaret använde Demidex och det gick att köpa på Apoteket tills det
blev för dyrt att tillverka. Walborg Thorsell är nu 87 år och uppfinner fortfarande
insektsmedel som ska skydda mot mygg och fästingar. TM 43894.

56

57

Narkosnapp

Nikotinfria snuset Choice

Monika Dahlstrand

Anneli Hellström

Narkossköterskan Monika Dahlstrand i Torhamn skulle ge narkos till ett spädbarn men det var svårt att hålla fast narkosmasken över barnets mun eftersom
barnet inte ville ligga stilla. Monika kom då på att spädbarn behöver en särskild
sorts narkosmask. Det var 1993. Före operationer är spädbarn ofta oroliga och
hungriga eftersom de inte har ätit på länge och har ett stort behov av att suga.
Monikas narkosmask har en inbyggd napp som barnet kan suga på samtidigt
som det andas genom näsan och får i sig narkosgasen genom masken. Barnet
som ska opereras blir tryggare och det går lättare för narkossköterskan att söva
det. TM 43914.

Anneli Hellström var snusare och rökare sedan många år. I slutet av 1990-talet
blev hon gravid och ville sluta snusa, men hon ville inte använda nikotintuggummi. Anneli jobbade med hälsoprodukter på ett litet företag i Jämtland.
Där gjorde hon en egen blandning av torra örter. Det var gott och kändes som
snus. Anneli tog lån och startade 2003 företaget Nicofree AB i Trångsviken.
Företaget gör nikotinfria produkter och har idag 13 anställda. Annelis snus heter
Choice som betyder val. Choice är fritt från tobak och nikotin och alla
ingredienser i Choice är godkända som livsmedel.
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Precisionsgjutning i glas
Susanna Arwin
Konstnären Susanna Arwin från Växjö ville göra avtryck av människors kroppar
inuti glas. Men hur skulle hon göra? Ingen hade lösningen på hennes problem
så hon fick lov att själv uppfinna en ny glasteknik. Med hjälp av vakuum och
syntetiskt gips lyckades Susanna tillsammans med glasblåsare Reiner Wielk
utveckla en metod att göra hålrum i glaset. På så sätt kan hon nu göra mycket
detaljerade figurer inuti glas. Susanna och Reiner har patent på sin teknik och
den används sedan 2001. För sin uppfinning fick Susanna Arwin Teknikbrostiftelsens stora stipendium år 2001.
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Reproduktion av bild i glas
Pictoglas
Ewa Stackelberg, Nadja Ekman
Fotograferna och konstnärerna Ewa Stackelberg och Nadja Ekman från
Stockholm träffades 2002. De hade båda funderat på hur man skulle kunna föra
över fotografier till glas. Nu har de tillsammans uppfunnit Pictoglasmetoden,
som de har tagit patent på. Deras metod gör att man kan föra över en bild, text
eller ett fotografi till glas. Bilden blir helt insmält i glaset. Man kan även forma
glaset med bilden inuti.
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Stöldskyddet UniSafe

Virtuellt tangentbord, Senseboard

Marie-Louise Jansson

Gunilla Alsiö

Marie-Louise Jansson i Varberg hade en farmor som var entreprenör och en
morfar som var uppfinnare. Deras arbete inspirerade Marie-Louise till att själv bli
både uppfinnare och entreprenör. För över 20 år sedan sade Marie-Louise upp
sig från sitt jobb som lärare och startade ett eget företag. Marie-Louise arbetar
idag med stöldskyddsprodukter. Hon har specialiserat sig på olika slags
produkter för datorer och samarbetar med alla stora svenska datorföretag. Hon
uppfinner alla produkter själv och de tillverkas i Varberg och Falkenberg. Här
visar vi stöldskydd för fasta och bärbara datorer.

Gunilla Alsiö från Stockholm har uppfunnit Senseboard, ett virtuellt tangentbord.
Det betyder att du kan skriva på vilket underlag som helst eller i luften. Nu arbetar
tekniker och industridesigners med att utveckla Senseboard så att människor
som arbetar vid datorer slipper belastningsskador, slitningar på armar och nacke,
som är så vanliga. Senseboard har två klämmor, en för varje hand, som läser av
rörelserna när du skriver med fingrarna utan några tangenter. En programvara i
klämmorna översätter fingrarnas rörelser till tecken som förs över trådlöst till
datorn med blåtandsteknik. Senseboard fick pris 2001 för ”bästa teknologi” på
Comdexmässan i USA. Gunilla Alsiö och teknikerna på hennes företag
Senseboard AB ska nu se till att tangentbordet går att köpa. Senseboard är
patenterat och mönsterskyddat.
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Your Concept Car, YCC, Volvo
Maria Widell Christiansen/designchef, Eva-Lisa Andersson/projektledare,
Elna Holmberg/teknisk projektledare, Maria Uggla/färg- och inredningsdesigner, Camilla Palmertz/projektledare, Cynthia Charwick/interiördesigner, Anna Rosén/exteriördesigner, Lena Ekelund/vice teknisk projektledare och Tatiana Butovitsch Temm/kommunikationschef
Män har designat bilar i nära hundra år. Men vad händer om man låter en grupp
som endast består av kvinnor på ledande positioner designa och driva utvecklingen av en ny typ av bil? Camilla Palmertz och Catarina Munck af Rosenschöld
startade diskussionen och resultatet blev en unik bil helt och hållet utvecklad av
en grupp om nio kvinnor. Den rönte mycket stor uppmärksamhet när den
visades för första gången på Bilsalongen i Genève i mars 2004. Den har fått
flera utmärkelser och designpris.
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Utgångspunkten i arbetet var att ”om du möter kvinnors förväntningar så
överträffar du männens”. I USA är drygt hälften av Volvos kunder kvinnor och
teamet tog därför fram det kvinnor vill ha:
– Bra platser att lägga många saker på i bilen.
– Det ska vara lätt att gå in i bilen och ur den.
– Man ska kunna se väl när man kör, ha god sikt.
– Det ska gå att göra bilen personlig, så att den passar förarens egen stil.
– Man ska slippa laga bilen så ofta.
– Det ska vara lätt att parkera bilen.
Det ska helt enkelt vara en sportig bil som är stark och användbar.
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Förebilder
Förr var det svårt för kvinnor att bli
uppfinnare. De flesta fick inte utbilda sig
eller arbeta utanför hemmet. Vissa kvinnor
struntade i det och uppfann ändå. Det finns
många kända saker som har uppfunnits av
duktiga kvinnor med bra idéer. Men dessa
kvinnor är okända för de flesta av oss.
Här presenteras tio västerländska kvinnor
som bidragit till den tekniska utvecklingen.
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Eva Ekeblad De la Gardie
(1724 –1786)
På 1700-talet började potatis odlas i Sverige, först som trädgårds- och
medicinalväxt men senare även som livsmedel. Grevinnan Eva Ekeblad De la
Gardie var mycket intresserad av vetenskap. Hon skötte också ett stort hem för
många personer på familjens gods Stola i Västergötland. Eva kom på att potatis
var användbart till mycket, till exempel till puder, brännvin och stärkelse. På den
tiden pudrade kvinnor och män både sina ansikten och sina stora peruker. Med
Evas nya puder slapp man det gamla som innehöll arsenik. På 1700-talet gjorde
man brännvin av spannmål, vete, korn och råg. Men det kunde man nu istället
baka mer bröd av eftersom Eva uppfann ett sätt att göra brännvin av potatis.
Hennes potatisstärkelse var bra till såser när man lagade mat. Den 3 december
1748 valdes Eva Ekeblad De la Gardie som första kvinna in i Vetenskapsakademien, 24 år gammal.
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Josephine Cochran

Mary Anderson

(1839 –1913)

(1866 –1953)

”Om ingen annan tänker uppfinna en diskmaskin, så får jag göra det själv!”
Det lär amerikanskan Josephine Cochran ha sagt, när hon började utveckla
diskmaskinen 1886. Josephine var inte van att diska själv eftersom hennes
tjänstefolk gjorde det, men hon var trött på skadat porslin. 1893 presenterade
Cochran sin skapelse. Till hennes besvikelse var det mest restauranger och
hotell som var intresserade av hennes uppfinning. Det var först på 1950-talet
som diskmaskinen började att bli vanlig i de amerikanska hemmen.

Mary Anderson från Alabama var på besök i New York 1903 när hon fick åka bil
för första gången. Hon märkte att bilförarna ofta fick gå ut och putsa vindrutan
för att se bättre när den blivit smutsig och om det regnade eller snöade. För att
göra något åt det problemet uppfann hon en svängande arm med ett gummiblad
på. Armen sattes igång av föraren och drevs av en fjäder. Mary Anderson fick
patent på sin uppfinning och idag har alla bilar vindrutetorkare. Mary Anderson
har däremot glömts bort och man vet inte så mycket om henne.
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Marie Curie

Melitta Bentz

(1867 –1934)

(1873 –1950)

Marie Curie är den enda person som har fått Nobelpriset i både kemi och fysik.
Hon var kemist och fysiker och forskade om radioaktivitet och upptäckte bland
annat grundämnet radium. Hon utarbetade först en process att isolera
radioaktiva ämnen. Marie Curie fick rådet att ta patent på processen, men hon
valde att inte göra detta. Hon ville att andra forskare skulle kunna använda
hennes process i forskning som alla människor skulle kunna ha nytta av.

Den tyska hemmafrun Melitta Bentz uppfann kaffefiltret 1909. Hon borrade hål
i botten på en mässingsbehållare där hon sedan lade en rund platta av
läskpapper. På det hällde hon i kaffe och sedan kokande vatten. Fram kom ett
ovanligt gott kaffe utan bitterhet eller sump. Kaffefiltret var uppfunnet. Samma år
patenterade Melitta sin uppfinning och startade företaget Melitta-Werke Bentz i
Dresden tillsammans med sin man. Melittas kaffefilter blev en stor succé och
företaget utvecklade så småningom även det konformade kaffefiltret som vi
använder än idag över hela världen. Sedan många år delar företaget Melitta ut
priset Melitta Bentz Award till kreativa kvinnor.
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Ninni Kronberg

Nanna Svartz

(1874 –1949)

(1890 –1986)

På 1930-talet fanns det för mycket mjölk i Sverige. Det var ett problem då man inte
heller kunde sälja mjölken till andra länder eftersom den fort blev sur. 1933 uppfann
näringsfysiologen Ninni Kronberg på Rydsgårds mejeri ett sätt att göra mjölkpulver
genom att torka mjölken och behandla den på ett särskilt sätt. Man använder skummjölk, en fettfri mjölk. Fettet tas bort för att det inte ska härskna. Mjölken sprejas in i
mycket varm luft så att nästan allt vatten avdunstar och då bildas mjölkpulvret. Med
hennes uppfinning kunde man ta vara på mycket större mängder mjölk. Hon tog
patent på sin uppfinning och fick statsanslag för att utveckla idén. Finansmannen
Axel Wenner-Gren tog senare hand om Ninnis idé och startade 1939 en fabrik för
att göra torrmjölk. Axel Wenner-Gren ville exportera mjölk till andra länder, där det
inte fanns tillräckligt. Företaget fick namnet Semper och finns än idag. Semper som
betyder ”alltid” på latin, är känt för att ta fram nya produkter och bedriva forskning.

Nanna Svartz uppfann läkemedelsföretaget Pharmacias allra första riktiga läkemedel. Det var på slutet av 1930-talet som läkaren Nanna Svartz tog kontakt
med Pharmacia. Hon föreslog att de skulle prova att sätta ihop ett medel mot
infektioner med ett medel mot inflammationer. Detta visade sig fungera mot
både reumatism och tarmsjukdomar. Läkemedlet som fick namnet Salazopyrin
började säljas 1940. Det blev en succé och används än idag. Nanna Svartz var
också den första kvinnan i Sverige som utnämdes till professor. Hon arbetade
vid Serafimerlasarettet och Karolinska Sjukhuset i Stockholm och blev 1948
den första föreståndaren för Konung Gustav V:s forskningsinstitut.
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Grace Hopper

Stephanie Kwolek

(1906 –1992)

(1923 – )

Grace Hopper var amerikansk matematiker. Under andra världskriget arbetade
hon i den amerikanska flottan med en av världens första datorer, Mark I. Hon
skrev bland annat datorns första program. Efter kriget uppfann Grace Hopper
programmeringsspråket A-O för datorn Univac. A-O var det första programmeringsspråk som använde en kompilator, ett datorprogram som översätter kodning till maskinspråk.

Stephanie Kwolek är amerikansk kemist med 17 patent och har forskat om
plaster på företaget DuPont. Det var när hon skulle arbeta fram en ny sorts
syntetisk fiber till däcktillverkning som hon upptäckte para-aramidfibern, idag
mer känd som varumärket Kevlar. Det är ett mycket slitstarkt material i syntetisk
fiber. Företaget DuPont tyckte först inte att hennes nyupptäckta fiber var bra nog
men gick ändå med på att spinna trådar av materialet. Man fann då att trådarna
var extremt starka. Kevlar framställdes första gången 1973. Sedan länge
används Kevlar till skottsäkra västar, hjälmar, kanoter och annan sportutrustning
som kräver hög tålighet.
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Viktiga årtal
för kvinnor
och kvinnliga
uppfinnare
i Sverige
1632
En flickskola grundas i Västerås av Johannes Rudbeckius.

Bette Nesmith Graham
(1924 –1980)
Bette Nesmith Graham var konstnär och ensamstående mamma. För att kunna
försörja sin son började hon att arbeta som sekreterare på en bank i Dallas,
USA, 1946. På den tiden skrev man på skrivmaskiner och skrev man fel fick man
skriva om hela texten. Konstnärer brukar däremot måla över sina misstag. Eftersom Bette också var konstnär och därför van vid att måla över sina misstag så
blandade hon till en vit färg med vilken hon målade över sina skrivfel. Färgen blev
populär även hos hennes arbetskamrater och 1956 startade hon ett eget företag för att sälja färgen som i Sverige är känd som Tippex. Efter att ha blivit
avskedad från banken kunde hon arbeta med sitt företag på heltid. Företaget
sålde bara mer och mer och växte. 1979 sålde hon företaget för 47,5 miljoner
dollar.
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1748
Eva Ekeblad De la Gardie första kvinnan i Vetenskapsakademien.
1845
Lika arvsrätt för kvinnor och män.
1846
Änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts arbeta inom hantverk och viss handel.
1853
Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.
1858
Ogift kvinna över 25 år kan få bli myndig efter domstolsbeslut.
1859
Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.
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1863
Ogifta kvinnor vid 25 års ålder får bestämma över sin egen inkomst och
egendom.
1864
Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i näringslivet.
1870
Kvinnor får ta studenten som privatister.
1873
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen utom i juridik och teologi.
1884
Ogift kvinna myndig vid 21 års ålder.
Fredrika Bremerförbundet bildas.
1886
Svenska Uppfinnareföreningen grundas av patentingenjören och upptäcktsresanden Salomon August Andrée.

1925
Kvinnor får, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.
1927
Statliga läroverk öppnas för kvinnor.
1937
Nanna Svartz blir Sveriges första ordinarie kvinnliga professor, i medicin.
1939
Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål.
1960
Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
1969
Grundskolan får ny läroplan som stadgar att skolan bör verka för jämställdhet.
1970
Gymnasiet får ny läroplan som stadgar att skolan bör verka för jämställdhet.

Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges Barnmorskeförbund.

1975
FN:s kvinnoår.

1890
Andelen kvinnor som får patent på Patent- och registreringsverket är tre procent.

1976
FN:s internationella kvinnoårtionde inleds.

1901
Kvinnor får rätt till fyra veckors ledighet utan lön när de får barn.

EG:s (Europeiska gemenskapen) Likabehandlingsdirektiv avser genomförande
av principen om lika behandling av kvinnor och män i fråga om anställning,
utbildning, befordran och arbetsvillkor.

1919
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting.
1921
Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. Kvinnor får rösträtt vid 23 års ålder och
blir valbara till riksdagen. Kvinnor får studera vid Kungl Tekniska Högskolan.
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1986
Kvinnoföreningen QUIS inom Svenska Uppfinnareföreningen bildas, 100 år
efter SUF:s grundande.
EG:s egenföretagardirektiv handlar om lika behandling av kvinnor och män vad
gäller socialförsäkring och egenföretagare.
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1989
Nordisk handlingsplan för jämställdhet.
1997
EU:s bevisbördesdirektiv avser bevisbörda i samband med särbehandling på
grund av kön.
Första kvinnliga biskopen i Sverige.
2002
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan införs i Sverige. Den slår fast
att könsdiskriminering i högskolan är förbjudet och att högskolorna måste arbeta
målinriktat för att främja studenters lika rättigheter.
2005
Skärpt lag mot könsdiskriminering bland annat avseende sexuella trakasserier,
repressalier och yrkespraktik.
2006
Andelen kvinnor som tar patent på Patent- och registreringsverket är cirka tio
procent.
2007
Nuteks treåriga program för att främja kvinnors företagande startade.
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Ha kul!
Se möjligheter!
Tänk fritt!
Våga
misslyckas!
Uppmuntra!
Alla är
påhittiga!
Tänk tvärtom!
Ställ frågor!
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Olika villkor
för flickor
och pojkar
kön. Men du blir sedan flicka eller
pojke genom den uppfostran som du får och vad som händer dig i livet. Till
exempel behandlar vuxna människor flickor och pojkar olika. De ger dem olika
kläder och leksaker och förväntar sig också att pojkar och flickor ska vara olika.
Allt detta och lite till påverkar sedan vad flickor och pojkar talar om, vad de gör,
känner och vill få ut av livet.

D U F Ö D S T I LL E T T K V I N N LI GT E LLE R M A N LI GT

På det här sättet lär sig barn att bli flicka eller pojke. Flickor lever i en flickvärld
där de kan mycket om och förstår mycket av sådant som de känner igen från sin
flickvärld. Samma sak gäller för pojkar. Flickor blir intresserade av kjolar och
klänningar, för det känner de igen. Pojkar vill ha pojkkläder, för det känner de
igen. Det är på samma sätt med barns leksaker. Vuxna ger flickleksaker till flickor
och pojkleksaker till pojkar. På så sätt blir känslan starkare av att vara på ett
särskilt sätt om man är flicka eller pojke.
Flickors leksaker handlar ofta om hemmet, vård och omsorg och är riktade mot
den egna personen. Pojkars leksaker pekar ofta på företeelser utanför hemmet,
på krig, teknik, maskiner och hjältar och är riktade mot andra personer.
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Din idé

Finns det en marknad?

Är din idé ny?

Skydda din idé

Rådgivning
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Har du en idé?
Så här gör du
H A R D U E N I D É T I LL E N U P P F I N N I N G , N ÅG OT som aldrig har funnits förr och som
du skulle vilja sälja till andra? Om du vill göra verklighet av din idé och vill det
tillräckligt starkt så kan de här organisationerna hjälpa dig att komma vidare.

ALMI Företagspartner har så kallade innovationsrådgivare. De är specialister på
att lyssna på nya idéer. De har arbetat länge med det här och de berättar inte för
någon annan om din idé, så ingen kan härma eller stjäla den. De ger råd och
säger också vad de tycker. De kan även hjälpa dig med pengar så du kan arbeta
vidare. Men för att det ska fungera måste du verkligen vara beredd att tro på din
idé och att arbeta för att den ska bli verklighet. Det är också viktigt att det finns
kunder som kan behöva det du har uppfunnit och även vilja köpa det.
www.almi.se

Finansiering

Nutek ger dig nyttig information om vilka lagar och regler som finns när det gäller
uppfinningar och hur man startar ett eget företag. På Företagarguiden hittar du
information om företagsformer, finansiering och annat som kan vara bra att
känna till inför en företagsstart. Du kan även själv söka information i tjänsten EUoch offentlig finansiering. www.nutek.se/foretagarguiden

Prototyp

Patent- och registreringsverket, PRV, ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer,
varumärken och design. PRV erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom
sina områden. www.prv.se

Kommersialisering

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, hjälper dig att träffa andra kreativa
människor. De har lokala föreningar över hela landet och där kan du träffa andra
uppfinnare. Det finns också ett kvinnligt nätverk av uppfinnare som heter QUIS.
Om du blir medlem i SUF får du även en tidning där det finns mycket att läsa om
uppfinnare och uppfinningar. www.uppfinnare.se
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Ordlista

Referenser

Innovation
En ny innovation är en teknisk nyhet eller en ny idé som omvandlas till en produkt
på marknaden.

Du Rietz, Peter, ”Vård och välmående: kvinnors uppfinningar på Tekniska
museet.” I: Dædalus: Tekniska museets årsbok, 2005.

Mönsterskydd
Erbjuder skydd åt nyskapande design, former och mönster för både industri- och
hantverksprodukter.
Patent
Det är ett kvitto på att man har gjort en uppfinning och att ingen annan får härma
eller stjäla den.

Jonason, Margareta, ”Kvinnliga uppfinnare – visst finns de!” I: Fritz, Märta (red),
Gnistor 2. Tjejer är inte som andra grabbar. En bok om kvinnor och teknik.
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Prototyp
En modell som är gjord på prov.

Nyberg, Ann-Christin, Kön och teknik i förändring. Svenska kvinnors
patenterade uppfinnande 1885–1998. Lic avh. Tema T rapport 36, Linköpings
universitet, 2001.

Teknik
Sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredställa sina
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Uppfinning
En metod eller ett sätt att lösa ett tekniskt problem så att det fungerar på ett nytt
och bättre sätt än tidigare.

Nyberg, Ann-Christin, ”Innovation och jämställdhet”. Otryckt rapport, Centrum
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Varumärke
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produkter eller tjänster.
86

Stanley, Autumn, Mothers and Daugthers of Invention. Notes for a Revised
History of Technology. Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N J & London, 1993.
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