
Amelia Adamos framgångssaga är vid det här laget välkänd. Från mycket knappa 
förhållanden tog hon sig målmedvetet in i och klättrade upp i medievärlden. Hon 
började som sekreterare på Svensk Damtidning och nu är Amelia en av Sveriges 
mäktigaste kvinnliga journalister – inte minst som skapare av tidningen med 
hennes eget namn. 
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Amelia Adamo –  Du ska veta 
ditt värde och utnyttja det

Amelia Adamo har skapat några av de mest framgångsrika publicistiska produkterna 
genom tiderna – Aftonbladets söndagsbilaga, Amelia, Tara och Magasinet M. 
Här syns hon med Vivian Rössner, ordf Elisabeth Matsgård och Sara Holmgren 
från BPW Stockholm.              Sid 3

Anna vill påverka genom idrotten
BPW Luleå har utsett Anna Barthold till Årets Yrkeskvinna i Luleå. Anna Barthold har 
som lagkapten varit en starkt bidragande orsak till att Luleå Basket de senaste två 
åren vunnit SM guld. 
    Tillsammans med föreningen Luleå 
Basket arbetar Anna även för att påverka 
svensk idrott till att skapa mer jämställda 
villkor för elitidrottande kvinnor och män.
”Anna Barthold är en mycket god sam-
hällsförebild och bidrar till att positivt 
påverka synen på Luleå och Norrbotten” 
heter det bland annat i motiveringen.
      Sid 3

– Det finns inga gen-
vägar till framgång
BPW har spelat en viktig roll för 
Solveig Staffas och BPW har mycket att 
tacka Solveig för. Efter många år som 
aktiv,både nationellt och internationellt, 
slutar hon alla 
uppdrag i BPW 
Sweden och kan 
summera: att en-
gagera sig inom 
BPW ger både 
glädje och stimu-
lans. Hon har haft 
som målsättning 
att varje gång du 
går hem efter 
ett BPW-möte 
ska du ha lärt dig 
något.        Sid 4

Utmanande trend-
spaning i Malmö
Inspirerade av den globala klimatkon-
ferensen i Paris vid månadskiftet bjöd 
BPW Malmö in till ett uppskattat före-
drag med Catarina Rolfsdotter-Jansson. 
Utan tvekan står vi inför en hel del ut-
maningar både som företag och individ-
er. Men efter att ha lyssnat på Catarina 
Rolfsdotter-Jansson så känns det som 
om det finns hopp om en ljusnande 
framtid, skriver Erika Braun.           Sid 2

Catarina 
Rolfsdotter 
Jansson

Anna Barthold tar emot diplom och 
blommor av BPW Luleås Ewa Gunell.

Solveig Staffas



 

Vi närmar oss årets sista dagar och 
ett nytt färskt år med nya möjligheter 
till utveckling, upplevelser och insik-
ter i livets skola, där BWP fyller en 
viktig roll. Med vår globala spridning 
över alla kontinenter bjuds vi både på 
geografi, ekonomi, historia, samhälls-
kunskap och roliga timmen med de 
mest skiftande kultur och naturupp-
levelser!   

Det är här mitt tredje år som förbunds-
ordförande och femte år som medlem. 
Under dessa år har jag blivit oerhört 
mycket mer medveten om jämställdhets-
frågor, om löneskillnader på grund av 
samhällets systemfel. 

BWP har gett mig möjlighet att lära av 
andra och träna mina färdigheter i en 
trygg omgivning. Allt detta för en årlig 
investering, även kallad medlemsavgift 
på 900 kronor. (Medlemsavgiften vari-
erar från kubb till klubb, där vi i Malmö 
har den högsta avgiften, 650 kr av sum-
man är en serviceavgift och därmed 
avdragsgill) Låter det mycket? 
    Med tanke på allt man får för pen-
garna i form av nätverkande, totalupp-
levelser med intressanta föreläsare, 
studiebesök, utvecklande samtal och 
givande möten så är det värt varenda 
krona. (Tänk vad en fika kostar på stan!) 
Visa uppskattning för det arbete som 
er styrelse lägger ner för att skapa 
mervärde och medlemsnytta. Fram-
förallt vill jag uppmana dig att bli mer 
delaktig i aktiviteter som redan finns 
eller starta nya. 
    På frågan vad jag vill ska hända 
är just det! Jag önskar att du som 
yrkeskvinna ska ta för dig av det vi er-
bjuder. Jag önskar också att du vill vara 
med och medskapare till en fortsatt 
utveckling av BWP. 

Ledare

Vad vill du ska hända 2016 inom BWP?
Bjud med arbetskamrater till klubbträf-
farna, bjud med vänner, systrar, sväger-
skor och döttrar. Lär av varandra, stötta 
och bekräfta varandra! Kraften i det är 
större än vi anar och den kommer vi att 
behöva för att möta den allt tuffare värld 
vi lever i. Tack för ett fantastiskt år och 
med en önskan om 
en riktigt god jul och gott nytt år!

Värt att nämna
Den 30 september lämnade vi ifrån oss 
nycklarna på Drottninggatan 59 i Stock-
holm. Där har vi sedan i början av 1930-
talet haft ett kansli. Utmärkt läge men 
tider förändras och tills sist var det dags 
att skiljas åt. Protokoll, årsberättelser 
och andra relevanta skrifter finns nu 
hos Riksarkivet. Ett särskilt stort tack till 
Ann-Marie Wallentin, Eva Grip, Louise 
Elemalm och Monica Lindsten som har 
gjort ett otroligt arbete i samband med 
avyttringen av lokalen. 

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Framtidsspaning bak-
länges – så fick vi en 
hållbar värld 2050
Utan tvekan står vi inför en hel del 
utmaningar när det gäller klimatfrågan. 
Både som företag och individer. Men 
efter att ha lyssnat på Catarina Rolfs-
dotter-Jansson som besökte BPW 
Malmö dagarna före det stora klimat-
mötet i Paris så känns det som om det 
finns hopp. Hon tog oss med på en 
hisnande tur baklänges från 2050 till 
dagens datum. 
    I framtiden, menar hon tar vi X7000-
tåget mellan Malmö-Göteborg med en 
restid på 55 minuter. European Night 
Express ersätter flyget. Politikerpendeln 
från Stockholm till Bryssel tar 10 timmar. 
Transatlantlinjen använder sig av vätgas 
medan bioflyget tankar med frityrolja 
och grödor. Vi har ändrat vårt tankesätt 
och har hållbart välbefinnande som 
utgångspunkt. 
    Välbefinnandet går inte ut över 
andra människors möjligheter till väl-
befinnande utan vardagens värden som 
mening, kärlek, glädje, frid och vardags-
makt råder. 

Malta värd för
attraktiv 85 åring
BPW Malta, en av de yngsta BPW-med-
lemsländerna, bjöd på en fullspäckad 
konferens och totalupplevelse av högsta 
klass med anledning av BPW Interna-
tionals 85 årsjubileum.
    Programmet innehöll besök i Parla-
ment House, träff med fyra kvinnliga 
ministrar, en EU-kommissionär och en 
socialminister. Det var givande samtal 
och utbyte av yrkeskvinnors situation i 
respektive länder. För att få de välutbild-
ade kvinnorna på Malta till arbetslivet 
har man bland annat infört fri barnom-
sorg. Sedan Malta kom med i EU har 
landet genomgått en stark tillväxt och 
då behövs även kvinnors arbetskraft. 

Louise Ele-
man, Luleå, 
Monica 
Lindsten, 
Stock-
holm, och 
Erika Braun, 
Malmö 
represen-
terade BPW 
Sweden.

Detta mäts utifrån ett HVI-Index, Hållbart 
Välbefinnande Index.
    Den cirkulära revolutionen med mot-
tot ”det finns inget avfall – bara brist på 
fantasi” har slagit igenom. Det innebär 
mer moduldesign där man byter ut 
delar istället för att ta fram nya produk-
ter. Vi abonnerar på funktioner som ren 
disk, ren tvätt, kyld mat etc och istället 
för att konsumera så reparerar vi. Vårt 
boende kännetecknas av container 
compact living med möjlighet att flytta 
sitt boende till nya platser. Med Catarina 
som reseledare in i 2050 och tillbaka var 
vi fyllda med framtidstro där nya affärs-
idéer givits plats för mänskligheten och 
jordens bästa.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är jour-
nalist och har bland annat arbetat som 
programledare på SVT i programmet 
Arga doktorn. 

BPW MALMö



Amelia Adamo har gjort en fantastisk 
klassresa och en enastående karriär. 
Hon var invandrarbarn, Hennes en-
samstående hårt arbetande mamma 
från Italien gav sin lilla dotter det hon 
kunde, nämligen kärlek i överflöd.

– Det gav mig en stark självkänsla, som 
varit fundamentet genom mitt liv, berät-
tade Amelia på ett välbesökt möte med 
stockholmsklubben.
    Amelia var inte gammal när hon satte 
upp sina tre mål – att tjäna pengar, 
att kunna bestämma själv och att vara 
framgångsrik.
    – Och jag var beredd att jobba häcken 
av mig för att nå dit.
    När hon fick chansen att börja på 
Svensk Damtidning, tog hon den i stället 
för att ta studenten.
    Legendaren i tidningsvärlden, Gunny 
Widell upptäckte Amelia och blev 
hennes läromästare. Och ja, hon hade 
fallenhet för journalistik och tidnings-
makeri, vilket hon aldrig kunnat drömma 
om.  Karriären satt fart på Aftonbladet 
och de framgångar hon hade med 
söndagsbilagan gjorde att Bonniers så 
småningom gav henne fria händer att 
göra ett eget försök. Det blev tidningen 
Amelia. 

– Jag fick kämpa med Bonniers styrelse. 
De var emot att tidningen skulle komma 
ut var fjortonde dag, Men jag var över-
tygad om att det var rätt och skaffade 
fram bevis från andra länder.
    Amelia var 46 år och hade hunnit 
skaffa sig tillräcklig pondus.
    Hur ska dagens kvinnor lyckas när det 
ställs allt större krav både i jobbet och 
privat.
    – Tjejer tar ofta på sig för mycket me-
nar Amelia. Man måste våga sätta ned 
foten, sätta gränser. 
    Hur ska kvinnor få lika lön som män?
Ta reda på vad nästa man tjänar och 
begär lika mycket. Se en förhandling 
som mellan två likvärdiga parter. 
• Ingen ska BE om något. Lär dig 
förhandlingsstrukturen.
• Våga sätta ett värde på dig själv.
• Var inte till lags.

       Jag ville tjäna 
pengar och bli 
framgångsrik

BPW LULEÅ

Det finns ett hot eller hat i arbetslivet 
som vi inte pratar mycket om. 
Det är mot människor i arbets-
uniform; parkeringsvakter, 
poliser, taxichaufförer m fl. 
När vi ser en bilist ilsket skälla 
ut en parkeringsvakt rycker 
vi på axlarna och tänker inte 
på hur tungt det måste vara 
att möta denna aggression 
dagligen i jobbet. I Vivian 
Rössners bok ”Nästan sla-
gen” får vi läsa om just hur 
det känns och hur man ska 
bemöta arga människor.

Amelias karriär bygger 
på självkänsla

“

   
 Vivians tips som hon förmedlade till 
Stockholmsklubben är bland annat att 

försöka möta ilskan med 
empati – jag förstår att du 
är upprörd.
    Vikten av att se proble-
met ur en annan människas 
perspektiv, konflikthante-
ring borde läras ut redan 
på grundskolan, menar 
Vivian, som också avslöjar 
att alla 18 som intervjuades 
i boken skulle ha valt samma 
jobb igen – förutom läraren.

Basketproffset
Anna årets 
yrkeskvinna 
Som 19-åring lämnade Anna Barthold 
tryggheten i Sundsvall och flyttade 
till New York. Hon började studera 
marknadsföring och trivdes med 
storstadslivet. Hon blev erbjuden ett 
jobb och funderade på att stanna 
kvar, men när hon fick chansen att 
spela proffsbasket i Spanien kunde 
hon inte tack nej. Anna tog chansen 
att bli basketproffs och är nu inne på 
sin 13:e säsong med 121 landskamper 
bakom sig.

Luleå Basket har de senaste två åren 
vunnit SM-guld och Anna Barthold har 
som lagkapten varit en starkt bidrag-
ande orsak till detta. Hon är lagets hjärta 
och kapten som visar vägen.
   2014 besökte Luleå Basket 25 skolor 
och deltog i 75 sociala aktiviteter.
    Genom goda exempel vill de visa på 
mångfald som en framgångsfaktor. 
    Tillsammans med föreningen Luleå 
Basket arbetar Anna även för att påverka 
svensk idrott till att skapa mer jämställda 
villkor för elitidrottare. 

Ur motiveringen:
“Hennes positiva engagemang och 
professionalitet inspirerar unga 
tjejer och killar att tro på sig själv, på 
framtiden och att vara stolt över sitt 
yrkesval. Anna är en god förebild och 
föredöme för andra kvinnor, både i 
länet och landet.”

Basketproffset Anna Barthold har 
utnämnts till Årets Yrkeskvinna i Luleå.

Vivian har skrivit en viktig bok
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BPW JönköPing

Jämställdheten har jag med mig från 
barnsben, säger Solveig Staffas.

Idag har hon lämnat alla uppdrag 
inom BPW Sweden. Innan hon försvin-
ner till sitt kära Frankrike vill vi gärna 
höra lite om Solveig Staffas, hennes 
bakgrund och vad som drivit henne 
speciellt som ledare för BPW.

Solveig föddes i en småföretagarfamilj 
där båda föräldrarna var lika viktiga för 
företagets skötsel. Ingen kunde vara 
utan den andres insatser. 
    – När jag efter studenten flyttade till 
USA och började arbeta på ett försäk-
ringsbolag förstärktes min uppfattning 
att det var personens resultat och förmå-
ga i arbetet som var avgörande och inte 
vilken nationalitet eller kön hen hade.

Dubbelt så bra
Solveig kom tillbaka till Sverige efter 
några år, blev småbarnsmor och stud-
erade på kvällstid på universiteten i
 Uppsala och Stockholm.
    – Väl ute på arbetsmarknaden igen 
upplevde jag hur det var att vara kvinna i 
arbetslivet. Könsdiskrimineringen. 

Det hjälpte inte att vara bättre än en 
manlig kollega. Man måste vara dubbelt 
så bra och ibland räckte inte ens det.
    Solveig började engagera sig i jäm-
ställdhetsfrågor och var aktiv i kommun-
politiken och dess jämställdhetsråd på 
70-talet. Hon startade ett eget kvinno-
nätverk, men när hon upptäckte BPW 
gick hon med i BPW Stockholm på 80-
talet. Hon blev så småningom ordför-
ande i stockholmsklubben. Sedan leda-
mot av förbundsstyrelsen på 90-talet. 
Solveig har på senare år företrätt BPW 
Europa i European Womens Lobby och 
där samarbetat med representanter 
för över 30 olika kvinnoorganisationer i 
Europa.

Utan spaning – ingen aning
– Det finns ingen genväg till framgång 
i yrkeslivet. Man måste lyssna, lära och 
förstå. Och här spelar BPW en viktig roll
    Varje gång du går hem efter ett BPW-
möte ska du ha lärt dig något. Men för 
att det ska stimulera dig till att gå även 
nästa gång måste det vara trevligt. Det 
är steg nummer ett. Sedan kommer det 
andra per automatik. Solveig betonar 
att kunskap ger självförtroende och 
självrespekt. 
    Det är först när du känner till mycket 
om vad som händer i vår tid som du 
med stärkt självförtroende kan tala med 
din chef och lägga grunden för be-
fordran. 

kan du konsten att få folk att lyssna?

Med utgångspunkt från Elaine Eksvärds bok ”Snacka Snyggt” 
förde BPW kvinnorna en diskussion om hur man får folk att 
lyssna. 

Tänk alltid på att lyssnaren har tre frågor
1. Vem är du?
2. Vad ska du prata om?
3. What´s in it for me?  

Alla har väl någon gång varit utsatt för 
härskartekniker.  Det är ett verktyg för att 
rubba balansen mellan personer. Den används av alla, 
mot alla. Den används medvetet, men oftast omedvetet. 
Är tekniken medveten så finns det ett konkret syfte att göra 
någon i samtalet eller sällskapet mindre än vad hon eller 
han är. Är tekniken omedveten, blir ändå resultat exakt det-
samma – att någon förminskas.  Vi var överens om denna 
viktiga devis: ”Gör dig inte smart – gör dig förstådd!”

BPW ska ge
ny kunskap
vid varje möte

Tog sig över kontinenten 
– mot alla odds

– Varje individ hade sin styrka och tillsam-
mans nådde vi efter otaliga strapatser i 
Stilla Havet.
   Titti Österberg deltog 2012 i Mot Alla
Odds, en realityserie där tio personer 
med olika funktionsnedsättningar ger sig 
ut på äventyr i Nicaragua. 
    Titti berättade om expeditionen på BPW:s klubbmöte i 
Helsingborg. Titti blev skadad i en tågolycka när hon var 16 
år och miste vänstra armen. Titti ser sig själv som en ganska 
blyg person som inte vill stå i rampljuset. För henne var detta 
äventyr i TV-kamerornas sken således en utmaning både fysiskt 
och psykiskt. Titti berättade med inlevelse hur hon och övriga 
i gruppen kämpade för att ta sig fram i bitvis mycket svår ter-
räng. Varje individ hade sin styrka och tillsammans nådde de 
efter otaliga strapatser Stilla Havet. Man blev verkligen berörd 
av den kraft och glöd som fanns inom gruppen. 

BPW har gett Solveig möjlighet att ut-
vidga sina internationella kontakter. 
    – Alla kvinnor som jag träffat, lärt 
känna och fört debatt med för jämställd-
het på arbetsmarknaden har varit 
oerhört givande. Solveig bor nu i Vence 
i Frankrike och håller därifrån kontakt 
med sitt internationella BPW nätverk. 
    – Har just fått information från 
Frankrike och Irland om arbetet med 
sexköpslagen där och tidigare i år kunde 
jag glädjas med de spanska kvinnorna 
som fick rätt till abort. 

BPW HELsingBorg


