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Malmö, som är en av Sveriges mest multikulturella städer var värd för 
BPWs förbundskongress 22-23 april. Kongressens tema var ”Mångfald i 
praktiken” och detta speglades i en rad intressanta program med dags-
aktuella frågor och föreläsare.

Konstruktivt möte i Malmö

På söndagen genomfördes en workshop 
med klubbarna med måluppföljning och 
verksamhetsutveckling.  Grunden för de 
prioriterade områden för aktiviteter 2017 
är karriärutveckling, hälsa och ekonomisk 
självständighet.  Varje klubb redovisade sina

möjligheter, bästa tips och inom vilka delar 
man behöver jobba tillsammans i Sverige.  
Utfallet var mycket positivt. Workshoppen 
ledde också fram till en prioriteringslista vi 
kommer att arbeta vidare med på höst-
konferensen i Jönköping.

Anna Lindbäck
Ett hållbart 
samhälle 
helt enkelt!

– Vi vill stödja projekt 
som löser problem i  
samhället och inte bara 
fungerar som en värk-
tablett för symtomen. 

Det säger Anna Lindbäck, medgrundare i 
företaget Food2change som presenterades 
på ett AW i Stockholm.

Food2change vill få näringslivet att lösa 
problem i sitt lokala samhälle. Så har man 
lyckats engagera handlare att erbjuda mat-
kassar till låginkomsttagare, mat som annars 
skulle slängas..

– Jag tror på en positiv utveckling tack 
vare engagerade människor och företag i 
samhället.

– Jag vill fortsätta på den 
inslagna vägen och 
stärka föreningen i 
Sverige genom att stödja
befintliga klubbar.  

bpw sweden

Ny ordförande 
Elisabeth Wagner

Vi vill också främja arbetet med att få fler 
medlemmar och att engagera yngre kvinnor 
i BPW Young.
    – Vi har en fantastisk plattform att stå på, 
det gäller bara att alla förstår vikten av att 
förstärka det vi har, säger Elisabeth Wagner,
nyutnämnd ordförande för BPW Sweden.

Cirka 25 procent av invånarna i Stockholm 
och Göteborg är födda i ett annat land. I 
Malmö är siffran ännu högre.  

Vad ska vi tänka på för att lyckas i kom-
munikationen med invandrade grupper, frå- 
gade Eva Bernhardtson, Svenska Stenarna. 

Hon gav igenkännbara exempel och 
konkreta tips till medlemmarna i BPW 
Stockholm 
    – Här har vi en växande och viktig mål-
grupp. Sammanlagt har invandrare i Sverige 
en köpkraft på minst 350 miljarder kronor 
per år.

Hur kommunicera med invandrare?

Boka in höst- 
konferensen
16–17 september 2017

Välkomna till BPWs höstkonferens 
på Grand Hotel i Jönköping.  Det 
blir ett digert konferensprogram 
med många intressanta föreläsare, 
bl.a. på temat suicide prevention. 

Vi presenterar också  Årets Yrkes-
kvinna, Christina Merker-Siesjö, ord-
förande Yalla Trappan, som berättar 
om en spännande verksamhet i 
Malmö. 

 Vidare kommer Elin Ohlsson prata 
om sin karriär som internationellt 
golfproffs. Och mycket mer. 

Håll utkik på BPWs hemsida för 
mer information.

Elisabeth Wagner har varit med i BPW sedan2013 
då hon tog initiativet till BPW Jönköpings län.



Sätt mål så når du dem 
förr eller senare

ledare

Som BPWs nya förbundsordförande vill 
jag berätta lite om min bakgrund, mina mål 
och intressen. Jag startade min karriär som 
sekreterare, pluggade mellan 35 – 38 år 
och lyckades ta mig till mitt mål att bli egen 
företagare. Jag är född och uppvuxen i Jön-
köping och bor med min man i Huskvarna. 
Jag har tre vuxna barn med egna familjer.
    Som initiativtagare och ordförande i 
BPW Jönköpings län som grundandes 2013 
har jag nytta av att vara en drivande, lyss-
nande, energisk, positiv, krävande, resultatin-
riktad person.

För mig är det bästa med BPW att alla yrken är välkomna, vi stödjer kvin-
nors yrkesutveckling och satsar på unga kvinnor. Det är en neutral förening 
och internationell förening.  Vi behöver fortfarande heja på kvinnorna att 
kliva fram!

Vad gäller min roll som förbundsordförande 
för BPW Sweden ser jag teamwork som 
vägen fram för ett professionellt, starkt och 
efterfrågat BPW.  
    Vi har valt fantastiska styrelseledamöter 
till förbundsstyrelsen med många kom-
petenser och stort engagemang. Lika stort 
engagemang som ni ute i klubbarna visade 
på vår konferens i Malmö. 
    Nu möts vi i Jönköping i september och 
jobbar vidare ”tillsammans”!

Jag tror att det finns en plats för alla män-
niskor, det gäller bara att hitta rätt plats. 
Ödmjukhet och vinna/vinna är mina grund-
värderingar.
    Under årens lopp har jag hunnit med ett 
antal resor i Europa, Asien och USA.  
Lika mycket som jag trivs i den intensiva 
pulsen i dessa länder trivs jag i Småland och 
vår härliga natur.
    Att motionera och röra på mig känns 
viktigt. Promenader och styrketräning någon 
gång i veckan.  På vintern blir det skidor 
både utför och på längden. Elisabeth Wagner 

Förbundsordförande 
BPW Sweden

“

årets yrkeskvinna

Christina Merker-Siesjö

Förbundskongressen röstade fram 
Årets Yrkeskvinna.  Bland de 10-tal
nominerade  fanns många mycket 
duktiga och framgångsrika kvinnor.

Med stor majoritet valdes 
Christina Merker Siesjö 
från Yalla Trappan i 
Rosengård, Malmö. 
    Själva uppvaktningen 
sker i september på 
höstkonferensen då 
BPW Forum åter- 
kommer med ett 
reportage om 
Christina och 
hennes insatser 
för invandrarkvinnor. 

De ska leda BPW Sweden

Den nya förbundsstyrelsen  2017: frv Monica Lindsten Rooslien, Ulrica Franzén, Ami Wallentin, Eva Grip, 
ordförande Elisabeth Wagner, Åsa Krug, Yvonne Wahlberg och Malin Heyman (ej med på bilden).

Christina Merker-Siesjö, 
Årets Yrkeskvinna.

Elisabeth Wagner, ordförande
Ulrica Franzén vice ordförande med ansvar för interntionella kontakter och kommunikation
Eva Grip, sekreterare med ansvar för medlemsservice.
Anne-Marie Wallentin, kassör t o m 2017-09-15 
Yvonne Wahlberg, kassör fr o m 2017-09-15 
Anne-Marie Wallentin har ansvar för MUCF ansökan 2017 med stöd av Yvonne Wahlberg.  
Monica Lindsten Rooslien, ansvarig nationella kontakter/omvärldsbevakning  
Malin Heyman och Åsa Krug, BPW Young ansvariga

Den nya förbundsstyrelsen 2017
Tre nya i Malmö

BPW Malmö har valt ny styrelse:
Åsa Krug, ordförande, Christina Wallin, 
Nikán Zarhgani, Erika Braun, Cecilia Berg-
strand, Anna Richter Olsson och Annika 
Hinrich, ledamöter.
Nya är Christina, Nikan och Anna.

            Teamwork slår alltid 
             ensamhet. 
Det finns en kraft i 
att vara tillsammans 
på klubbnivå, 
nationell och 
internationell 
nivå som är 
otrolig.



Science Park gör personliga besök hos 
företagen för att hitta innovationskraften. 
Företag upp till 250 anställda har möjlighet 
att medverka i en innovationsprocess, kallad 
för ”Innovation Runaway” – där man får 
stöd för att hitta på nya produkter. 
    Konceptet bygger på att många aktörer 
samarbetar under 54 timmar för att just  
det egna företagets idéer ska förverkligas. 
    Genom att samla alla nödvändiga resurs-
er på en gång når man snabbare resultat 
än vad man gör i traditionella utvecklings-
processer, menar Carola.

Carola Öberg besökte BPWs medlemsmöte i mars. Carola är innovations-
rådgivare och medlem i Stefan Löfvens innovationsråd.

Tillsammans skapar vi nya affärer!
         Innovationer innebär att uppfinna nya affärer och att 
            göra det tillsammans. Det menar Carola Öberg, 
   innovationsrådgivare på Science Park i Jönköpings
    Län. Science Park finns i varje kommun i  Jön-
                                   köpings län och arbetar främst med att stötta nya
       företag. 
        Science Park har också en nisch där man arbetar
         med etablerade företag. 

Efter genomförda workshops får företa-
gen hjälp med ett beslutsunderlag och en 
handlingsplan för att kunna gå vidare med 
sina idéer. 
    Science Park har gjort personliga besök 
hos 77 företag och 38 av dessa har gått 
vidare och deltagit i ”Innovation Runaway”. 
Så Innovation är inget modeord utan 
verklighet – det handlar om att våga tänka 
utanför boxen och uppfinna nya affärer – 
tillsammans!

I maj gästades BPW Stockholm av19 
kvinnor från BPW Bern. Initiativtagare 
var Barbara Zehnder, som själv är medlem 
i Bern, men nu bor i Stockholm.
    Monica Renstig från stockholmsklubb-
en föreläste om ”den svenska modellen” 

Festligt jubileum i Luleå
BPW Luleå firade att klubben funnits i 80 år med en fest för alla med-
lemmar och tidigare ordföranden. Klubben har i dag 46 medlemmar och 
32 personer deltog på festen. 

80-årsjubilerande BPW Luleå kan tacka Ingrid Back-
f jäll, nytillträdd och Ewa Gunell, avgående ordförande 
för en mycket rolig och lyckad fest.

Bilder från tidigare klubbkvällar, årets yrkes-
kvinnor och annan dokumentation från 
åren som gått i klubben fanns till beskåd-
ande. 
    Kvällens gästartister Ewa Plumppu och 
Lennart Johansson underhöll. 

Den som har varit med längst i föreningen 
är Inga-Britt  Johansson. Hon blev medlem i 
Yrkeskvinnors Klubb redan 1981. Inga-Britt 
höll ett mycket trevligt tal där hon berät-
tade om vad hon varit med om under sina 
många år som medlem.

Att kommunicera 
med invandrare
– Vi måste synliggöra skillnaderna, 
inte låtsas som om vi alla är lika.

BPW Stockholm bjöd in Eva Bernhardtson, 
interkulturell kommunikatör för att tala om 
hur man kommunicerar med invandrare. 
Eva har bland annat en bakgrund som 
SFI-lärare i Tensta och driver nu ett eget 
konsultföretag. Hon menade att vi måste 
lära oss att förstå och kommunicera bättre 
med invandrarna.
    –  Vi lever i ett multikulturellt land. Mer 
än 25 procent av stadsbefolkningen är 
födda i andra länder. Mohammed är tredje 
populäraste namnet bland nyfödda. 

Men vad är en invandrare? Säkert är att det 
är folk med en annan syn på saker och ting 
utifrån sin egen kultur.
    – Vi nordeuropéer har en jag-inriktad 
kultur medan de flesta invandrare kom-
mer från vi-kulturer med stora familjer.  Vi 
vill vara självständiga. De följer gruppens 
normer. Det är bara i Sverige vi tycker att 
”ensam är stark”. I Afrika säger man ” ett 
finger kan inte plocka en lus”.

För att möta invandrare var Evas råd att
• Tala tydligt och för fram budskapet flera 

gånger
• Försök förstå (”du ska inte döma någon 

innan du gått i hans mockasiner”).
• Konsultera de som kan mer.

Och glöm inte – det är en bragd att 
komma hit och lära sig tala och läsa ett nytt 
språk, till och med i en ny läsriktning.

Internationellt besök från BPW Bern

som bidragit till att fler kvinnor i Sverige 
har möjlighet att göra karriär. Det blev bra 
diskussioner och vinklingar om skillnaderna 
mellan Schweiz och Sverige, hur stor möj-
lighet det är att göra karriär i respektive 
land och vilka förutsättningar som finns.

Eva Bernhardtson, tidigare 
SFI-lärare i Tensta, försöker 
lära företagare att kom-
municera bättre med 
invandrare.

     
       I Sverige 
tycker vi att 
ensam är stark.  
I Afrika säger 
man, att ett 
finger inte kan 
plocka en lus..

“
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Integration och mångfald innebär stora ut-
maningar men också många möjligheter.
    – Vi ska inte blunda för problemen, men 
vi måste även lyfta fram det positiva. Malmö 
är en fantastisk stad med en berikande 
mångfald, sade Åsa Krug, ordförande för 
BPW Malmö, i sitt välkomsttal.
    Ola Melin inledde föreläsningsprogram-
met. Han är nytillträdd länsöverdirektör i 
Skåne men det var i sina tidigare roller som 
Stadsträdgårdsmästare och Planeringschef 
för Gatukontoret i Malmö som han tog 
åhörarna med på en resa genom mång-
faldens Malmö.
    Ett positivt initiativ för att ta tillvara 
mångfalden i Malmö är projektet Break-
ing Border. Det ska underlätta för kvinnor 
från andra länder med akademisk utbildn-
ing att komma in på den svenska arbets-
marknaden.
    – Den primära målgruppen är kvinnor 

BPW Förbundskongress i Malmö
22-23 april stod Malmö som värd för BPWs årskongress. Kongressens 
tema ”Mångfald i praktiken” var en spegling av Malmö som en av Sveriges 
mest multikulturella städer. Här finns flera exempel på hur man har lyckats 
omsätta mångfald till ett vinnande koncept.

som kommit som anhöriginvandrare, inter-
nationella studenter och seniorer. 
Men även arbetsgivare, fackförbund är mål-
grupper, säger Maria Pålsson från Winnet, 
en ideell förening som ingår i ett nationellt 
nätverk för regional utveckling. 
    Exempel på aktiviteter som ”Breaking 
borders” genomför är bland annat att skapa 
mötesplatser/grupper för språkträning 
och ömsesidig integration där även sociala 
koder både i det svenska samhället och i 
arbetslivet tas upp. Bransch- och arbets-
givarinformation med föreläsningar och 
workshops samt att få informella mentorer 
och förebilder till medlemmarna är andra 
viktiga delar. Syftet är att skapa en ömsesidig 
förståelse av problem och möjligheter och 
hur det mångkulturella Malmö utvecklas 
och ser ut idag.
    Nikan Zarghani från BPW Malmö 
berättade om sitt deltagande i Leadership 

bpw borås

Viktigt om våld i 
hemmet
I april gästades BPW Borås av Lina 
Lundborg. Lina är socionom och 
har sedan 2010 arbetat med områ-
det mäns våld mot kvinnor. I Borås 
var Lina med och startade den 
kommunala Relationsvåldsenheten.

Fr v Gunilla Larsson, Nikan Zarghani och Anna Richter Olsson, Malmömedlemmar. 

Lina berättade om olika faktorer som kan 
orsaka våld och att man delar upp våldet 
i en skala från lindrigare till grövre och 
även mellan individ, relation, närmiljö och 
samhälle.  
    Vi fick mycket att fundera över och en 
del svar på vad man kan göra om man har 
någon i sin närhet som man misstänker 
utsätts för våld.
    Kvinnofridslinjen kan man ringa och 
samtalen är gratis och syns inte
på telefonräkningen. Där kan man få
stöd, hjälp och råd för att orka gå vidare.

Välkomna nya BPW-are!

BPW Hudiksvall: Carina Frisk, Pia Rydahl, 
Annkatrin Noreliusson
BPWStockholm: Lene Becker. 
BPW Malmö
Annelie Reimer, Francesca Visani, Karin 
Sjögren, Vanessa Poole, Katalin Szasz, Nikan 
Zarghani, Petra Schelin Roijer Rose Marie 
Lindahl, Stina Vikingson, Åsa Jörgensen, 
Christina Wallin.
BPW Jönköpings län: Maria Pettersson, 
Isai Meli, Lena Herngren.

Ola Melin, Åsa Krug och Erika Braun.

Susanne Hushagen och Åsa Ask
Fotograf: Christina Wallin

Summit, som BPW International arrangerar 
i New York, en utbildning som hon rekom-
menderar inte minst för alla möten och 
kontakter som knyts mellan deltagare från 
hela världen kring frågor som BPW arbetar 
för. Den sista föreläsaren på kongressen var 
Catharina Rolfdotter Jansson. Journalisten 
som numera mest författar och föreläser 
kring hälsa och hållbar utveckling.
    Hon är en av grundarna till föräldra-
vrålet – en organisation som är barnens 
röst i klimatfrågor.
    Hur vi väljer att förflytta oss, vad vi äter 
och hur vi lever är saker som gör att vi alla 
kan vara med och påverka vår miljö. Det 
gäller att vi alla drar vårt strå till stacken för 
att vi och vår planet ska må bra. Ett stort 
tack till BPW Malmö som ordnade denna 
kongress.

En samling färgstarka kvinnor utbyter erfarenheter.


