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QUIS
En krönika
HUR BÖRJADE DET?
Allting börjar med människor. Vi började med kvinnor, kompetenta, entusiastiska, ivriga,
envisa, glada, målmedvetna, uthålliga kvinnor. Ragnhild Lövgren, Inger Lindqvist, Birgit
Johansson, Margareta Andersson, Wanja Bellander. Många fler inte nämnda men aldrig
glömda.
NÄR BÖRJADE DET?
1982, ett första steg, 1986, egna aktiviteter inom SUF, 1989, vi väljer namnet QUIS®,
1991, det nordiska nätverket QUIN, 2011 QUIS 25 år.
VAD HÄNDE SEDAN?
En otrolig mängd aktiviteter hinner vi med.
Vi samarbetar med Tillväxtverket (TVV och dess föregångare STU och NUTEK) SIC
(Stiftelsen Innovationscentrum), Almi, Patentverket (PRV), Tekniska museet,
Mälardalslobbyn, Kvinnor- och Teknikgruppen, CAU i Halmstad, Ideum, Karolinska
sjukhuset. Även internationellt med Nordiska Ministerrådet, IFIA, Swebalt, EUWIIN.
Vi utbildar med seminarier, föredrag, QUIS-möten, publikationer. Medverkar i tidningar,
radio, TV. Ett första tvådagars seminarium anordnar vi 1991 för SUFs alla kvinnliga
medlemmar ca 30 stycken. Finansiering får vi från STU, vars GD Birgit Erngren på eget
initiativ kallar en grupp kvinnor från SUF och frågar vad vi kan och vill göra. Pengarna
kommer direkt!
Vi ställer ut och lyfter fram på Kvinnor Kan, Tekniska Museet, Formex, Designtorget, SAS,
Näringsdepartementet, NUTEK, och runt om i landet, överallt där vi kan få in en fot.
Internationellt i Finland, Danmark, på Island, i Estland, Spanien, Peking.
Antalet kvinnor som blir medlemmar i SUF stiger från ca 30 till ca 300, ett konkret,
mätbart resultat av vårt mångåriga arbete.
HIGHLIGHTS
Tekniska museet
Fredrika Bremer-förbundet bildade en grupp ”Kvinnor och Teknik” för att stärka flickors och
kvinnors intresse för teknik och teknisk utbildning. Genom Gunilla Englund, intendent på
Tekniska museet, fick gruppen från början anknytning till museet. 1982 beslöt man att göra en
utställning om kvinnors uppfinningar ”Kvinnliga uppfinnare finns dom”. Museet tog kontakt

med SUF för att lära känna och kunna visa några kvinnliga uppfinnare. Utställningen blev
upptakten till att SUFs kvinnliga medlemmar insåg, att de måste visa, att de verkligen fanns
och finns. Efter möten och diskussioner tog verksamheten fastare form. Det nära och viktiga
samarbetet med TM har fortsatt med utställningar i många år tillsammans med gruppen
”Kvinnor och Teknik” där idémöten hos Ann-Marie Skeppare med hennes underbara soppa
och glödande entusiasm lade upp programmen. TM ordnade också Julmarknader med
försäljning. När TM insåg att deras föremål med kvinnliga upphovspersoner var försvinnande
få, började en insamling av kvinnors uppfinningar. QUIS var under hela insamlingen mycket
aktiva. En viktig aspekt, som QUIS betonade, var att insamlingen av föremål även skulle
innefatta en dokumentation. På QUIS initiativ och med vårt deltagande på alla nivåer
resulterade insamlingen i en permanent utställning ”Kvinnors uppfinningar”, som också blev
en vandringsutställning. Utdelningen av priset ”Årets kvinnliga uppfinnare” har alltid skett på
TM.
Kvinnor Kan
Vår första manifestation av SUFs kvinnliga medlemmar sker i Göteborg 1984. Första gången
i egen regi med en egen monter i Västerås 1990 under namnet QUIS. I Stockholm 1992 med
inbjudna utställare från Norden. En tävling för kvinnliga uppfinnare vanns av Monica
Dahlstrand med en narkosmask för barn. Dramatiskt blev det i Karlskrona 1996 i juni med
storm, isande vindar och rasade tält och en mordvandring i juninatten med Ulla Trenter. Sista
gången i Luleå 2000 med en utställning av våra medlemmar på data.
QUIN
Vi tar initiativ till ett nordiskt nätverk 1991 och döper det till QUIN, Qvinnliga uppfinnare i
Norden. Även detta finansieras av STU. Vi presenterar nätverket i Stockholm 1992 med
utställare och ett seminarium. Många kontakter, utställningar, seminarier i alla de nordiska
länderna har det blivit. Nordiska Ministerrådet gav flera gånger aktivt stöd till resor, möten
och utställningar. Nätverket lever vidare och Finland, Maila Hakala, Island, Elinora
Sigurdadottir, på senare år även Estland, Anne-Mari Rannamäe, har varit och är outtröttliga i
sina ansträngningar för kvinnor, deras uppfinningar och deras framgång . EUWIIN (European
Women Inventors and Innovators Network) är det senaste forum, där QUIS har spelat en aktiv
roll. Vartannat år anordnar EUWIIN en konferens och en uppfinnartävling och både 2011 på
Island och 2013 i Sverige vann en svensk uppfinnare det högsta priset, 2011 Åsa Magnusson,
2013 Ylva Ryngebo.
MentorRing®
År 1999 lämnar QUIS in en projektansökan ”MentorRing” till SIC och dess projekt
”Innovativa Kvinnor”. I flera år hade då Inger Lindqvist ihärdigt pläderat för en idé att i grupp
utveckla kvinnors uppfinningar till marknadsanpasade produkter. Det tar tid för nya tankesätt
att få fäste! För MentorRing innebär inte bara att arbeta i grupp, det är en progressiv metod
för att alla deltagare i en MentorRing ska medverka aktivt och bidra med sina erfarenheter och
på så sätt vara mentorer för varandra i syfte att allas projekt ska drivas framåt. En handledare
leder gruppens arbete och kompetenshöjande utbildning har stor plats i gruppens arbete. Det

första projektet redovisades 2001och medlemmarna i gruppen ställde ut sina resultat på
Formexmässan. Formexmässan blir i fortsättningen en återkommande aktivitet för QUIS´
medlemmar och ofta den första kontakten med intresserade inköpare. Många MentorRingar
har genomförts under åren t.ex. i Stockholm, Göteborg, Mariestad, Luleå, Kalmar. För
närvarande pågår vårt hittills största projekt inom ramen för MentorRing ”Kvinnliga
uppfinnare 2011–2014” finansierat av TVV inom dess projekt ”Främja kvinnors företagande”.
Denna gång ligger tyngdpunkten på utbildning av handledare och utveckling av
handledarmaterial. Dessa av SUF auktoriserade handledare ska sedan inom sina regioner
kunna bilda och leda MentorRingar. Vi är övertygade om att denna vår idé är framgångsrik
och vi tycker oss se, att det på många håll dyker upp likartade arbetssätt och ser det som ett
erkännande av att vi tänkt och arbetat rätt.
Årets kvinnliga uppfinnare
Margareta Andersson, startade ett nätverk för rådgivare inom SUF. I sitt eget
rådgivningsföretag var hon en eldsjäl och en kämpe för kvinnliga uppfinnare. När hon avled
alldeles för tidigt, donerade hennes man Sune Hilstad en summa till en fond ”Margareta
Anderssons Minnesfond” att delas ut som ett pris till Årets Kvinnliga Uppfinnare. SUF/QUIS
fick förtroendet att förvalta fonden och bidrog också till fonden. Den första pristagaren 2006
blev Ylva Ryngebo. Trots att stipendiesumman inte var så stor, fick priset redan från början
stor uppmärksamhet. 2013 gick TVV in som sponsor och prissumman kunde höjas och
utdelningen kunde göras med påkostad. En stor och viktig markering av kvinnors förmåga
och företagaranda.
HUR FORTSÄTTER DET?
Visst - det fortsätter! Hur, det visar sig!
Margareta

