
Professor Agnes Wold fick ta 
emot diplom och presenter 
vid ordförandemötet 19–20 
september. 

Hon har tidigare utsetts till Årets 
Yrkeskvinna 2015 av BPW Swe-
den och ses på bilden bland alla 
BPWs ordföranden med diplomet 
i hand. Agnes Wold är läkare och 
professor i klinisk bakteriologi vid 
Sahlgrenska akademin. 
    Hon har blivit allmänt känd 
som dammråttornas försvarare. 
Även om det också kan vara en 
kvinnofråga så har hon av BPW 
uppmärksammats för sin kamp 
för kvinnliga forskare inom den 
akademiska världen. 
    Hon har under stort rabalder 
bevisat att kvinnliga forskare 
missgynnas.                       Se sid 3

Fotboll med mervärde 

Svenska mästarna i damfotboll FC 
Rosengård arbetar med att förverkliga 
ungdomars drömmar, inte bara på 
fotbollsplanen utan även i större sam-
manhang. Klas Tjebbe klubbdirektör för 
FC Rosengård var värd vid en träff med 
BPW Malmö. 
    – Alla tjejer i A-laget är proffs. Vi kan 
aldrig tävla med internationella storklub-
bar som PSG (Paris Saint Germain) när 
det gäller löner, men vi kan ge dem lite 
mer för livet utanför planen. Det hand-
lar om ett helhetstänk med stöd på det 
praktiska, sociala och personliga planet. 
-Även för våra sponsorer är helheten 
betydelsefull, de vill inte bara ge pengar, 
de vill stödja något som ger mervärde. 
Integration, utbildning, samhällsengage-
mang och att utveckla kvinnliga före-
bilder. Det är viktigt i det stora lagbyg-
get, säger Klas Tjebbe. 

Toppmöte i Polen

BPW Sweden utmärkte sig vid 25-års-
firandet av BPW Poland. Monica Ren-
stig höll ett uppskattat tal om svensk 
jämlikhet. Här syns hon med Agnieszka 
Kozlowska, som talade om pensionsfäl-
lan för icke-arbetande kvinnor i Europa.
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Agnes Wold – Kvinnor 
måste vara dubbelt så bra!

Pappa gav mig drivkraften
Hon är entreprenören som startade  
Sveriges första radionätverk hos Sten-
beck och som galant hanterade om-
vandlingen till Globen Arena som VD. 

Ninna Engberg berättade för stockholms-
klubben om sin tuffa, men roliga väg till 
toppen och om kvinnligt ledarskap. 

Se sid 3

 Agnieszka Kozlowska och Monica Renstig
Ny generation, nya krav
BPW Luleå höll sitt klubbmöte i Sun-
derbyn vid en av Europas modern-
aste sjukhus, där HR-direktören Ulrica 
Sundqvist berättade om det framtida 
kompetensförsörjningsbehovet inom 
Norrbottens läns landsting. En under-

sökning som Ungdomsbarometern gjort 
på uppdrag av SKL visar att unga tycker 
att jobben i välfärdssektorn verkar men-
ingsfulla, roliga och utvecklande. Men 
den nya generationen ställer nya krav! 
För att trygga behovet av vårdpersonal i 
framtiden krävs ett nytänkande.



 

Det finns många fördelar med att 
vara medlem i Bpw. Vi är inte bara 
en av de äldsta, största kvinnoor-
ganisationerna utan även den mest
 internationella. Det är lätt att glöm-
ma i vardagens bestyr då vi försöker 
få ihop arbetsliv, privatliv med fören-
ingsliv.
    För drygt två veckor sedan träffades 
alla klubbordföranden i Stockholm. 
Vi delade erfarenheter och tog flera 
viktiga beslut för vår fortsatta utveckling. 

Det absolut viktigaste är att få fart på 
medlemsvärvningen. Varje ordförande 
satte egna mål för antalet medlemmar 
per den siste december 2016. Når vi når 
dit  kommer vi tangera ett medlemstal 
på över 600 medlemmar mot dagens 
knappa 400. 
    Det är sagt förut av många men värt 
att upprepas: tänk om var och en kunde 
värva en medlem var under samma 
tidsspann! Då blir vi 800 medlemmar.
    Borde inte vara omöjligt... Läste i en 
av våra skrifter som togs fram vid vårt 
50-årsjubileum. 
    När Yrkeskvinnors Riksförbund bil-
dades 1931 värvades på kort tid 2 800 
medlemmar. 
    Visst, det var andra tider, yrkes-
kvinnor behövde varandras stöd och 
hade mycket att kämpa för. På den 
fronten är det inte så stor skillnad vi 
behöver fortfarande varandras stöd och 

Ledare

Värva en vän – och så en till!
kämpa för jämställda löner samt posi-
tioner i ledande befattningar. 
    Vi lever i en komplex värld där vi 
verkar ha tappat tron på att vi kan för-
ändra och påverka. Tydlighet och syn-
lighet är viktigt för att passera brusets 
nålsöga. Detta jobbar vi med inom Bpw 
Sweden. Medan arbetet med hemsidan 
och marknadsföringsmaterialet pågår, 
ska vara klart tills årsskiftet, får vi jobba 
på som vanligt. Sociala medier är ett bra 
verktyg. Jag vill därför uppmana er alla 
att gå med även om ni inte vill lägga ut 
privata bilder eller texter. Det öppnar så 
många dörrar till våra systerklubbar runt 
om i världen. 
    Särskilt vill jag be er att följa Bpw 
Swedens, Europas och Internationals 
sidor. Gilla och dela!

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Våga tänka 
utanför boxen!

– Jag har levt och arbetat i Europa de 
senaste 25 åren bland annat som egen 
företagare och på IKEA. Tidigt lärde jag 
mig vikten av mångfald och att våga 
tänka utanför boxen.
     Därför ser Åsa Krug, nyvald ord-
förande i BPW Malmö, fram emot att 
få verka i ett internationellt nätverk där 
kvinnofrågor står i fokus. Hon ser det 
som utvecklande och en utmaning att 
bygga nätverk där kvinnor kan stödja 

varandra och skapa goda förutsättningar 
för att stärka kompetensen i näringslivet.
– Vi kommer att fortsätta fokusera på 
våra kärnfrågor: karriär, ekonomi och 
hälsa och följa upp med flera intressanta 
aktiviteter under året.
    Malmöklubben har också startat en 
ny arbetsgrupp med fokus på mentor-
skap som genom kunskapsspridning, 
rådgivning, inspiration och nätverkande 
kommer att stärka medlemmarna i sin 
yrkesroll. Åsa delar med sig av ett citat 
som följt henne de senaste åren:
    “When you talk, you are only 
repeating what you already know, 
but when you listen, you may learn 
something new.” Dalai Lama

Nya 
förslag 
gynnar 
kvinnor 
Jämställdhets-
rådet hade bjudit 
in barn-, äldre- och 
jämställdhetsmin-
istern Åsa Regnér för att kommentera 
den ekonomiska vårpropositionen 2015. 
Åsa Regnér var mycket tydlig med att 
man måste övergå från projekt/utredn-
ing till verklighet och handling när det 
gäller ekonomisk jämställdhet kvinnor 
och män. 
    Viktiga förändringar som gäller jäm-
ställdheten är bland annat: En miljard 
kronor satsas på bemanning av äldreom-
sorgen, ett viktigt jämställdhetsområde 
då det mestadels är kvinnor som nyttjar 
dessa platser samt att det är kvinnor 
som arbetar inom sektorn. Beloppet 
ska ökas till 2 miljarder. Önskvärt är att 
anställa fler män.
    Målet är att inkludera män och pojkar 
i jämställdhetsarbetet för att stärka 
jämställdheten och för att förebygga 
våld mot kvinnor. Kommuner som jobbar 
med jämställdhetsarbete ska gynnas.

På BPW Luleås klubbmöte diskuterades 
”Kvinnors utveckling ur ett Norrbottniskt 
perspektiv i yrkeslivet”. Lena Abrahams-
son, professor i genus och teknik vid 
avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå 
Tekniska Universitet talade om sin forsk-
ning inom produktions- och organisa-

tionsutveckling. Under middagen före-
visade Solveig Larsson sitt arbete med 
vantar. Solveig designar egna vantar 
och ger ut böcker och 
beskrivningar om
vantar. 

Yrkeslivet i Norrbotten

Lena Abrahamsson 
och Solveig Larsson



Kvinnor släpps inte fram i fors-
karledet på samma sätt som män. 
Det är vetenskapligt bevisat av 
professor Agnes Wold, utsedd 
till Årets Yrkeskvinna av BPW 
Sweden.

Det hon och många kvinnliga forskare 
retat sig på under decennier kunde 
presenteras svart på vitt i den veten-
skapliga studien ”Kön och brist på 
akademisk karriär”. När innehållet sedan 
publicerades på DN Debatt gick ett 
ramaskri genom den manligt styrda 
akademin. Agnes Wold blev hotad och 
förföljd. Medicinska forskningsrådet blev 
rasande. Detta var slutet för medicinsk 
forskning, sas det.

Högre krav
– Kvinnor måste vara dubbelt så bra! 
Det är ett känt talesätt, men vi bevisade 
det. De sämst meriterade killarna hade 
större chans att få forskartjänster än de 
bäst meriterade kvinnorna.
    Agnes Wold är läkare och professor i 
klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs Universitet. 
Agnes är medlem i Högskoleverkets 
jämställdhetsgrupp och utsågs till 
hedersdoktor vid Chalmers, bland 
annat för att hon uppmärksammat den 
akademiska världen på hur kvinnliga 
forskare riskerar att missgynnas.
    – Det är ett slöseri med kvinnors 
begåvning. 

Myten att män är bättre 
än kvinnor lever vidare

Bortsorterandet av kvinnors forskning 
drabbar ju ett helt samhälle. Därför är 
det viktigt att kämpa vidare, sade Agnes 
Wold när hon tacktalade för utmärkelsen 
till årets yrkeskvinna inför BPWs ord-
förandekonferens.

Vad beror ojämlikheten på?
– Två skäl till att börja med: Homosoci-
alitet. Man plockar ut dem som är lika en 
själv. Och den onda cirkeln. Akademiker 
bedöms alltid efter sina forskningsresul-
tat och hur ofta man blir publicerad. 
Ju mer resultat desto mer resurser får 
man till nästa forskning, etc.
    Eftersom det finns studier på att allt 
en man gjort anses bättre, av högre 
kvalitet, så förstår man hur den onda 
cirkeln skapas. Enligt Agnes bör man 
därför stärka och värna meritokratin.

Meriter är viktigast
Det handlar inte om talang och excel-
lens, som var de nya ledorden i mitten 
av 80-talet, utan om hårt arbete, lika 
för män och kvinnor, säger Agnes. Det 
handlar inte heller om barnomsorg och 
ojämlikhet i hushållsarbetet.
    – Kvinnor som studerat vill lika lite 
som män stanna hemma vid spisen.

Fotnot: 
Agnes Wolds morfar Svante Arrhenius 
var Sveriges första nobelpristagare och 
tilldelades kemipriset 1903.

Erika Braun, BPWs förbundsordförande hyllade Årets Yrkeskvinna Agnes Wold för 
hennes styrka och mod.

Ninna Engberg: 
– Det går att förena 
barn och karriär
BPW Stockholm har inlett höstens 
program med en afterworkserie där 
medlemmarna får träffa och lyssna 
till framgångsrika kvinnor i karriären.
Först ut var Ninna Engberg med 
ledarpositioner inom Kinnevik, SVT, 
TV4 och inom eventindustrin hos 
Globen Arenas. 
    Som så ofta med framgångsrika kvin-
nor är Ninna pappas flicka. 
    – Pappa var tuff mot oss barn, han 
tyckte att man skulle jobba och alltid ha 
något på gång. Jag har honom att tacka 
att jag blev så driftig som jag är. 

Drivkraften har varit att våga.  
    – Jag tror att vi kvinnor själva sätter 
standarden. Vi tänker att vi inte kan, men 
vi måste komma ihåg att man inte kan 
vara bra på allt. Men man behöver plan-
era och ta hjälp av andra, det går inte att 
fixa allt själv. 
    Självklart har allt inte varit enkelt och 
Ninna beskriver att det också har funnits 
mycket av blod, svett och tårar. Men när 
något gått henne emot har det bara varit 
att bevisa motsatsen.
    Ninna har en son som nu är 25 år. 
Hon var inte föräldraledig mer en någon 
månad och har sedan kört hårt.
Det går att kombinera jobb och barn! 
konstaterar hon. 

Fakta
Ninna Engberg är ekonom men har 
jobbat nästan uteslutande inom media, 
bl a  på tv-sporten med rättigheter och 
sponsring, säljare inom Dagens Nyheter 
och Bonniers, vice vd för MTG, vd för 
Radio och tv Luxemburg och var med 
och startade TV4:s konceptavdelning.
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BPW MALMö

Svenska Mästarna i damfotboll, FC 
Rosengård stod som värd vid BPW 
Malmös september träff. Det blev 
en kväll med många insikter om dam-
fotbollens vardag och villkor, dess-
utom med passningar långt utanför 
fotbollsplanen.

Det talades om vikten av kvinnliga före-
bilder, om dam- och herrfotbollens 
orättvisa villkor och att kunna anpassa 
träningen till elitsatsande fotbollstjejer. 
Men även om integration, samhällsen-
gagemang och jämlikhet. 
    – Vi är en fotbollsklubb, men vi är även 
samhällsbyggare. För oss är det viktigt 
att finnas på flera plan och för många, 
inte minst bland ungdomar med invand-
rarbakgrund i förorten, är vi länken till 
det svenska samhället, säger Klas Tjebbe 
klubbdirektör för FC Rosengård. 

    FC Rosengård är en av Sveriges mest 
framgångsrika klubbar inom damfotboll 
med åtta SM guld, senast 2014, och 
internationellt spel i Womens Champ-
ions Leage. Men damlaget med profes-
sionella elitspelare är bara toppen på 
isberget. Basen består av 23 lag och 600 
ungdomar som spelar boll i FC Rosen-
gårds tröjor. Dessutom driver klubben 
flera projekt utanför fotbollsplanen till 
exempel Projekt97 ett alternativt forsk-
ningsprojekt med träning för att bygga 
upp unga flickspelare för att tåla en suc-
cessivt ökande belastning. 
   – I dag görs nästan all medicinsk forsk-
ning av och med män. Det funkar inte 
alls på tjejer, säger fystränaren Johanna 
Sjögren. Försöksprogrammet med upp-
lägget av träning har hittills visat sig ge 
goda resultat. Antalet skador har min-
skat och tjejerna är mer motiverade. 

Susanne Hushagen

FC Rosengård – Mer än tjejfotboll

Klas Tjebbe, klubbdirektör för FC Rosengård delar ut ett Fair Trade intyg.

De bortglömda skulptriserna
Tänk vad mycket man passerar utan att 
se i vår vardag! En stadspromenad i 
Göteborgs centrala delar med en duktig 
guide, Ull-Britt Wendel, kan bli en riktig 
ögonöppnare.
    Vandringen presenterade tio svenska 
skulptriser, den äldsta född 1863 och 
den yngsta 1916. 
    Vandringen gick i 
Kungsparken, delar 
av Avenyn, Vasagatan 
och Viktor Rydbergs-
gatan och Götaplatsen. 

BPW göTEBorg

Kerstin Fridner med-
lem i BPW Göteborg 
mötte Våren, en brons-
skulptur placerad i 
Nya allén, skapad 
av Gunvor Svensson 
Lundkvist.

Kropp och knopp hör ihop

BPW jöNKöPiNg

Hur blir du mer närvarande och hur kan du stärka 
både muskler och relationer genom motion? 
Varför är det viktigt att ha koll på ditt blodvärde och 
kolesterol? Tre medlemmar gav svar på tal – Ulrika 
Jigman, Jigman Envent & Marketing, Hanna Färdig, 
Rawfood och Christina Pöhlen, sjuksköterska som 
driver företaget Ljusglimt. Ulrika stod för walk-talk, 
Hanna Färdig berättade om kostens betydelse
för välbefinnande och Christina berättade om vikten 
av att ha koll på sin hälsa genom att bland annat 
testa blodsocker, blodvärde och blodtryck.

Utveckling är 
smärtsamt
– Människor är kom-
plexa och motsägelse-
fulla. Organisationer 
blir därmed ännu mer 
komplexa och mot-
sägelsefulla. 
    Jönköpingsklubben 
hade besök av Annika 
Engström, universitets-
lektor i arbetsorganisation och doktor i 
pedagogik. Hon pratade kring  
”Lärande samspel för effektivitet”.
Hennes utgångspunkt är att människor 
har svårigheter i att möta olikheter – 
men att vi behöver det för att utvecklas. 
    Annika har i sin avhandling genomfört 
en fallstudie av arbetsgrupper i ett mind-
re industriföretag. Hon följde tre grupp-
er med intervjuer, observerade och 
videoinspelade möten. I sin avhandling 
konstaterar hon att: problem kring teknik 
hanterades gladeligen. Medan problem 
kring flödet, organisering, prioritering av 
aktiviteter förblev i det dolda eller kom 
aldrig till lösning.
    Slutsatsen är att de två parallella pro-
cesserna behöver olika kommunikation 
och ledning. 


