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Ett härligt gäng från Jönköping. BPW kvinnor med både kompetens och potential.

Idag går man mer på egna nätverk, 
LinkedIn, praktikplatser mm istället för 
traditionell annonsering. 
    Det gäller för arbetsgivaren att väga 
potential mot kompetens. Jönköpings-
klubbens medlemmar, 

Elin Ohlsson och Camilla Ekdahl, föreläste 
kring rekryteringsprocessen och  vad man 
bör tänka på både ur ett arbetsgivarpers-
pektiv och medabetarperspektiv.

Potential före kompetens
Det finns många möjligheter när man rekryterar personal. 
70 procent av alla rekryteringar går utanför arbetsförmed-
lingens annonser. 

Dockor med budskap

My Esteeme  är Leslie Alfredssons projekt 
med leksaker där dockor representerar 
olika etniciteter. De kan säga saker som 
”jag är värdefull” eller ”jag är smart” när 
man trycker på dockans fot.
    – Vi hoppas kunna ge barn bra grund-
värderingar om alla människors lika värde 
och att man duger precis som man är. 
Det är viktiga byggstenar i en mer långsik-
tig vision om ett bättre och mer jämställt 
samhälle där alla får samma möjligheter 
oavsett kön, hudfärg eller religion, säger 
Leslie Alfredsson.

Hur kommer framtidens 
bank se ut?
Tuva Palms karriär-
väg har gått via 
Klarna, Google 
och Oracle. Idag 
är hon ansvarig 
för finansiella och 
tekniska produkter 
på Nordnet, som 
var den första 
digitala banken i Norden.
    Bankvärlden håller på att förändras. 
Bankkontor läggs ned och kunderna
söker sig till nätet. En ny marknad av 
finansiella produkter växer därför fram. 
Konkurrensen är hård om att leverera 
smarta och trendiga lösningar för en 
yngre målgrupp. 
    Tuva Palm har varit med om den ut-
vecklingen nästan från början. Enligt Tuva 
tror kunderna mer på en anonym privat-
investerare än en gammaldags bank-
tjänsteman.
    – Banking är nödvändigt, men inte 
bankkontor. Det gäller bara att designa 
produkter som är enkla och inger förtro-
ende, förklarade Tuva.

Faran med 
för mycket 
empati
Med boken ”Omänsk-
ligt mänsklig” beskriv-
er Marika Skärvik hur 
empatin kan stå i 
vägen för framgångs-
rikt ledarskap. Vad 
det innebär berättade Marika för stock-
holmsklubben.

Marika konstaterade att 85 procent av 
chefer anses dåliga på grund av att med-
arbetarna har olika synpunkter  på arbets-
sättet. Det gäller att finna konsensus.

Susann 
hyllades av
BPW Luleå
BPW Luleå har 
utnämnt Susann 
Jonsson till Årets 
yrkeskvinna 2016. 
Hon började sin 
yrkesverksamma bana i Luleå, på Sveriges 
Television, Riksradion och Lule Stadstater.

Susann belönades för att hon bidrar till 
att lyfta Norrbotten inom film och media-
branschen, nationellt och internationellt. 
Susann är en god förebild för kvinnor och
nätverksbyggare i länet, i Sverige och 
internationellt.



Det innebär att jämställdhet är avgörande 
för regeringens prioriteringar – i beslut 
och tilldelning av resurser. En feministisk 
regering ser till att jämställdhetsperspek-
tivet finns med i politikens utformning 
på bred front, både i det nationella och 
internationella arbetet. 

Detta stycke har jag kopierat från Reger-
ingens hemsida. Visste du detta? 
Jag måste erkänna att jag inte varit helt 
medveten om det. 

Den 16 november presenterade regerin-
gen den jämställdhetspolitiska skrivelsen 
Makt, mål och myndighet – feministisk 
politik för en jämställd framtid samt en 
tioårig nationell strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Jag rekommenderar att ni läser den på
 regeringens hemsida. 

Under området karriär-
utveckling föreläste två 
av Jönköpingsklubbens 
medlemmar, Elin Ohlsson 
och Camilla Ekdahl, kring 
rekryteringsprocessen 
och vad man bör tänka 
på både ur ett arbets-
givarperspektiv och 
medarbetarperspektiv.

Idag går man mer på egna nätverk, Linke-
dIn, praktikplatser mm istället för tradi-
tionell annonsering. 
    Men det som kan vara positivt med 
traditionell annonsering är att det kan vara 
ett bra tillfälle att marknadsföra företaget. 
    Det är viktigt att tänka på sitt varumärke, 
vilket innebär att man måste marknads-
föra arbetsmiljön och hur bra det är att 

Vad styr rekryteringen
Potential eller kompetens?

En av åtgärderna är att bli bättre på att 
upp-täcka och bemöta våldsutövare och 
de som drabbas. Ett annat problem är 
den växande psykiska ohälsan. Bland tjejer 
handlar det mest om höga prestations-
krav medan killar saknar studiemotivation 
och tillit till framtiden. 

Vi måste stärka ungas självkänsla och 
självförtroende för att kunna förbättra 
skolresultaten, menar utbildningsminister 
Gustav Fridolin. Frågan är bara hur och 
med vilka medel? En av BPW Malmös gäst-
föreläsare Leslie Alfredsson har utvecklat 
ett sätt.  

Hennes affärsidé My Esteeme handlar 
just om hur man i tidig ålder kan hjälpa 
barn att stärka sitt självförtroende. Med 
pedagogiska dockor och metoder vill hon 
bryta invanda könsmönster och ge barnen 
bra grundvärderingar om alla människors 
lika värde och att man duger precis som 
man är. Läs mer om My Esteme på deras 
Facebook-sida. 

På tal om ohälsa så tänker jag på e-hälsa 
som är teknikinnovatörernas lösning på 
att få bättre vård. Hoppas man har tänkt 
på jämställd e-hälsa.

Något som vi i BPW Malmö ska ta reda på 
under nästa år. 

Nästa år är väldigt snart. Vad var det här 
årets höjdpunkt? Svårt att välja bara ett.  

Det som gjort mest intryck på mig är 
möten med yrkeskvinnor som 
kämpar mot alla odds. 

Tänker bland annat på Mary Hägg när hon 
föreläste för oss i Jönköping. Det ger kraft 
att mötas! Känner mig nöjd att vi till sist 
fick vår nya hemsida på plats. Vi har en ny 
broschyr. Små medel för att sprida vårt 
budskap och hitta nya medlemmar. 

Det ser jag som den största utmaningen 
för BPW 2017!

Jönköping har nått sitt mål för 2016, 40 
nya medlemmar! Grattis Elisabeth Wagner 
och BPW Jönköping.

Nytt år och nya möjligheter. Låt oss känna 
oss nöjda för allt arbete vi har gjort under 
2016. Låt oss sedan ta nya tag för ett Gott 
Nytt BPW 2017-år!  

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Notera 22-23 april då är det dags för 
Förbundskongressen i Malmö!

jobba på företaget, inte bara att man t ex 
säljer en bra produkt.
    Vi diskuterade också urvalsprocessen, 
ofta ställer man upp kriterier för ett jobb 
innan och sedan matchar man personer 
mot dessa. Men det kan även vara det 
personliga brevet som är avgörande. 
    Många vill gärna hitta en kopia av den 
person som slutat och här gäller det att 
våga tänka nytt. 
    Väga potential mot kompetens, måste 
man kunna alla arbetsuppgifter perfekt 
från början eller är detta en person där 
jag ser att det finns stor potential?
    Som arbetssökande bör man tänka på 
var man kan marknadsföra sig, sitt
personliga varumärke. 
    Bra är att tänka självsäker ödmjukhet 
och prata om det som är mest relevant 
för jobbet och inte hela sitt livs historia!
Vi diskuterade också vad som är högpriori-
terade egenskaper just nu och kom fram 
till vikten av att vara duktig på att kom-
municera, samarbeta, men även etik och 
moral finns högt upp på dagordningen.

Elisabeth Wagner får ständigt nya medlem-
mar till Jönköpingsklubben genom att satsa 
på aktuella program.

Sverige har världens första feministiska regering.

Vi önskar alla 
BPW-medlemmar en 

riktigt skön jul och ett 
framgångsrikt 2017!



Tuva Palm är utvecklings-
ansvarig på Nordnet och 
är även känd som mentor 
och rådgivare för flera 
nystartade företag och 
nyckelpersoner i Stock-
holm som sysslar med 
tekniktrender på nätet.
   
Vart går vi när alla bankkontor stängs? Vi 
sköter förstås alla ärenden på nätet. En ny 
marknad för finansiella produkter växer 
därför fram i ivrig konkurrens. 
    Tuva Palm har varit med om den utveck-
lingen nästan från början. Som CPO/ CTO 
(fina titlar på engelska för utvecklingsan-
svarig för teknik och forskning) är ett av 
hennes mål att göra Nordnet till nästa 
generations bank.

Banking hellre än 
bankkontor
– Banking är nödvändigt, men inte bank-
kontor, säger Tuva. Bank står för gammal-
dags, otransparent och skandaler. De 
yngre föredrar plattformar på nätet där 
man kan utbyta erfarenheter och ha 
diskussioner med andra personer. 
    En sådan tjänst är produkten Shareville 
med mottot ”trading made fun”. Där går 
unga in för att finna och följa andra för 
att se hur dessa (anonyma) personer 
hanterar sina aktieportföljer.

 
 

Från it-ingenjör 
till chili-odlare
Sakura Holmkvist satsade 
på chili i stället för 
mobiler.
Till höstens klubbmöte i oktober, som vi 
hade tillsammans med Soroptimisterna 
i Landskrona, hade vi bjudit in Sakura 
Holmkvist.
    Sakura arbetade på Sony-Ericson i Lund 
där hon utvecklade mobiltelefoner. Längt-
an till att odla var stark, så hon började 
odla chili hemma i  garderoben. Av chilin 
gjorde hon sedan chilisåser.
    Odlingen i garderoben gick bra, så 
denna blev för trång och så småning om 
köpte hon några växthus i Asmundtorp 
utanför Landskrona.
    Sitt fasta arbete hos Sony-Ericson slut-
ade hon och satsade allt på sin chiliodling 
och framställning av chili-såser. Sakura 
tillverkar nu ett femtontal olika chilisåser 
och har hand om hela förädlingskedjan 
från frö till färdig produkt för försäljning i 
affärer.  

Ekologisk odling
Hennes odling är helt ekologisk. För en 
av chilisåserna har hon till-delats The Hot 
Peppar Awards i USA.
    Chiliresan har varit kantad med många 
problem som Sakura har löst och hon 
kan numera leva på detta. Lite draghjälp 
till framgången har hon haft av att det för 
närvarande är en chilitrend i hela världen.

Sakura Holmkvist lämnade mobilbranschen 
och blev chiliodlerska.

BPW Malmö

Lita inte bara på
framgångssagorna!
Det var högt i tak och många 
som kom för att lyssna till Leslie 
Alfredsson, Jenni Isberg och Tina 
Rudin Kaikkonen. 

Tre kvinnor med väldigt olika resor genom 
livet. Den här kvällen delade de med sig av 
framgång, men också av motgångar och 
jobbiga stunder. 
    En sak har de gemensamt och det är att 
de idag jobbar för  att sprida budskapet 
” Be a social changer”  Var en samhälls-
förändrare! Leslie Alfredsson, som är ini-
tiativtagare till kampanjen och även  My 
Esteeme, berättade att hon vill uppmuntra 

– En undersökning visade att alla som var 
med i en undersökning blev bättre och 
smartare fortare genom att följa andra. 
Bankpersonal kommer ha minskat med 
35 procent 2020. I stället kommer fler 
tjänster på nätet.
    Nordnet, som är ledande på marknaden 
köper hela tiden upp företag med ung 
kompetens. De kommer att tävla om nya 
tjänster och upplevelser som kan erbjudas 
på nätet. Produktutvecklarna ser kvinnor 
som en speciellt viktig marknad. 
    De är mer aktiva på nätet än män och 
har idag bättre ekonomi och makt.
    Tuva avslutade med att ge fem allmänna 
karriärtips:

1. Hitta passionen i arbetet. 
 Det finns inga genvägar.
2. Åstadkom mätbara resultat. 
 Se till att göra en förändring.
3. Rise and move on. Det kommer 
      att ske problem, du får smällar. 
4. Tänk efter vad man lär sig av det 
      och gå vidare.
5. Lämna i tid. Inse att det inte var 
      rätt jobb för dig. Livet är långt.

 
 

personer i näringslivet att dela med sig av 
sin historia.
    Jag vill att folk ska berätta hur mot-
gångar har påverkat deras karriärer och 
liv, hur de tog sig tillbaka och vad de 
tar med sig från den tiden. Det handlar 
om att få folk att se djupare än bara 
framgångssagor och sluta jämföra sig 
med dem.  
Vi ska inspirera varandra, säger hon!

Hur kommer 
framtidens 
bank se ut?

Från v Leslie Alfredsson, Jenni Isberg och 
Tina Rudin Kaikkonen.
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Med boken ”Omänskligt mänsk-
lig” beskriver Marika Skärvik hur
empatin kan stå i vägen för fram-
gångsrikt ledarskap.  
    
Vad det innebär berättade Marika för 
stockholmsklubben. Marika konstaterade 
att 85 procent av chefer anses dåliga på 
grund av att man har olika synpunkter på 
arbetssättet.

Susann Jonsson är född och upp-
vuxen i Råneå och började sin 
yrkesverksamma bana i Luleå, 
på Sveriges Television, Riksra-
dion och Lule Stadsteater innan 
hon i mitten av 80-talet flyttade 
söderut.

Hon har tidigare bland annat arbetat på 
Svenska Filminstitutet som ansvarig för 
regional filmutveckling, som konsulent på 

Maria Åkerberg är VD, grundare 
och produktansvarig på Derma-
nord Svensk Hudvård AB. All 
produktion görs i fabrik i 
Frillesås. 

Maria Åkerberg hade tänkt öppna en hud-
vårdssalong och till den behövdes produk-
ter. Men det visade sig helt omöjligt att 

Film i Väst samt varit frilansande konsult i 
film- och kulturfrågor med uppdrag över 
hela landet. 
    Under sex år var hon koordinator för 
Filmkonventet, den branschkonferens 
som Filmpool Nord årligen arrangerar i 
Norrbotten.
    Susann är sedan 2012 VD för Film-
pool Nord, som startade sin verksamhet 
1992, då som Sveriges första regionala 
resurscentrum. Filmpool Nord drivs som 
ett aktiebolag och ägs av Norrbottens läns 
landsting och tolv kommuner i länet.
    BPW Luleås motivering till utnämningen 
av Susann Jonsson är att hon genom sina 
gedigna branschkunskaper och målmed-
vetenhet i ledarskapet bidrar till att lyfta 
Norrbotten inom film och mediabransch-
en, nationellt och internationellt. 

BPW Helsingborg

BPW Helsingborg trotsade vinter-
kylan och höjde temperaturen 
med lite ”Latino Fitness” på TV-
kändisen Ann Wilsons Dance 
Center. 

”Latino Fitness” är ett danspass som 
kräver träningsklädsel och skor.
    Alla uppskattade dansen och Carina 89 
år sade när hon lämnade “ I will be back”. 
    På bilden är hon tillsammans med Ann 
Wilson och de andra deltagarna.

BPW Stockholm

Faran med för 
mycket empati

Därför måste man bestämma sig för att 
ta ledarskapet. Där gäller det att ha och 
kunna presentera en tydlig vision som är 
kopplad till ett uttalat mål.  
    När man visat vem som bestämmer 
ska man självklart lyssna in medarbetar-
nas synpunkter och ta hänsyn till olika 
arbetssätt och värderingar. 
    Men inte visa för stor empati. Den kan 
stå i vägen för gott ledarskap. 

Därför ska man försöka att:
– Inte fokusera på att bli omtyckt.
– Skilja på sak och person.
– Söka bekräftelse på annat sätt.
– Våga ta obekväma beslut.

Marika Skärvik

Susann är en god förebild 
för kvinnor och nätverks-
byggare i länet, i Sverige 
och internationellt.

“

– Arbeta med bollplank.
– Ha människor i företaget som är 
   bättre än sig själv.

BPW Luleå

Medieprofil 
belönas av BPW

BPW Göteborg

 Årets
 lokala
 yrkes-
 kvinna

hitta en hudvårdsserie utan mineralolja 
och syntetiska ingredienser. Utifrån egna 
behov tog Maria fram ett antal produkter 
som med tiden blivit en hel serie. Sedan 
1995 har hon arbetat på att få ut bud-
skapet om hur innehållet i hudvårdspro-
dukter påverkar oss och vår omgivning.
    – Tänk på  hur mycket vi smörjer in oss 
varje dag och sedan sköljer bort detta 
med tvättvattnet som ska tas om hand i 
reningsverket med stor åverkan på vår 
gemensamma miljö. Företaget som Maria 
startade med sin man Mikaell har som 
affärsidé sedan starten varit att med 
fullständig innehållsdeklaration tillverka så 
naturliga hudvårdsprodukter som möjligt. 
I själva affärsidén ingår också att göra 
konsumenterna mer kritiska genom ökad 
kunskap. 
    Det skall finnas information om samtliga 
ingående ingredienser. Vid vårt besök 
mötte vi en kvinna med mycket tydlig 
inriktning på att lyckas och hon arbetar 
ständigt med att framställa nya preparat 
som passar hennes inriktning. 


