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Årets Yrkeskvinna 2020 – Linda Boisen   

 

 

 
Frida Boisens karriär är lång och grundar sig i en journalistutbildning. Idag är Frida bland annat känd för 

sin stora kunskap inom digital kommunikation. Hon har med lätthet fått företagsledare, 

kommunordförande mfl att förstå enkelheten att kommunicera genom de social kanalerna. Hon jobbar 

för kvinnors lika rätt på arbetsmarknaden bara för två dagar sedan la Frida upp denna tweet; 

 

"Jämställdhetskampen som kom av sig. Den röda listan över bolag som helt saknar kvinnor i ledningen 

växer. Listan över jämställda bolag står still. Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn 

könsfördelning. Kom igen Sverige! Vi kan bättre" 

 

Frida är en stor ambassadör i förening Friends - som arbetar med verktyg för att förhindra mobbing bland 

barn och ungdomar.  

 

Just i dagarna har Frida släppt sin 3:e bok, en självbiografi, ”Berätta aldrig det här”. Där avslöjar Frida 

familjehemligheten om sin mamma som valde begå självmord och skyllde det på Frida. Frida vill krossa 

tystnaden för att rädda liv.  

 

”Jag hoppas att ni blir många som läser, så att den här boken, i bästa fall, får rädda liv.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets Yrkeskvinna 2019 – Linnea Claesson  

 

 

Linnea Claesson vågar utmana och gå emot rädslan som finns där ute 

Linnea Claesson har utsett till BPW Årets Yrkeskvinna 2019. Linnea är numer en 

samhällsdebattör, mest känd idag för sitt Instagramkonto ”Assholeonline”, där hon synliggör 

sexuella trakasserier och näthat. 

 I tystheten kan det onda verka. De sexuella hoten används för att skapa rädsla och skuldbelägga 

kvinnor helt enkelt att få tys på oss. 

 

Linnéa Claeson har hittat sitt sätt för att bearbeta genom att driva med personerna som skriver 

till henne. Att skriva om mäns våld mot kvinnor, diskriminering, kontroll av kvinnor världen 

över är ett sätt för Linnéa att driva de viktiga feministiska frågorna.  

– Ibland kan jag bli rädd, men då känner jag att jag måste orka vara modig. Eftersom det 

kommer en generation efter oss som inte ska behöva utstå samma skit som vi har fått vara med 

om. Jag känner ett ansvar, samtidigt en tacksamhet mot alla kvinnor som har kämpat, säger 

Linnea. 

– Jag tror att jag är mer utsatt än andra i laget eftersom att jag syns i det offentliga rummet, jag 

tar plats, och jag säger min åsikt. Jag tycker att det är ett demokratiproblem att alla kvinnor som 

gör det ofta får mycket skit. 

 

Årets Yrkeskvinna 2018 – Alexandra von Schwerin  

Alexandra von Schwerin är slottsfrun som tagit en tydlig plats i samhällsdebatten och lyfter 

fram starka kvinnliga förebilder som funnits med i generationer.  

Det började med boken ”Den dolda kvinnomakten”, som hon skrivit tillsammans med ett antal 

historiker. Boken handlar om kvinnorna som skött Skarhults slott under 500 år.  

När man talade om Skarhults slott var det bara männen som nämndes och därför blev den 

skrivna historien en historia enbart om män. Alexdandra ställde sig då frågan var den andra 



delen av befolkningen fanns. När hon frågade historikerna svarade de att det är ingen som 

brukar fråga efter kvinnnorna.  

Detta provocerade Alexandra och hon började gräva i det material som fanns på slottets 

vindsarkiv. Och bit för bit framträdde en oväntad bild, en fascinerad historia om kvinnor.  

- Att vara slottsfru är en dold kvinnomakt, säger Alexandra.  

 

 

Årets Yrkeskvinna 2017 – Christina Merker-Siesjö 

 

Christina Merker-Siesjö, med Yalla Trappan, är Årets Yrkeskvinna 2017. 

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i 

Malmö. 

 

Christina har startat och driver verksamheten Yalla Trappan. 

Verksamheten syftar till att ta de kvinnor som står längst från arbetsmarknaden till en fast 

anställning. Vägen går genom praktik och startjobb. Detta bortsett från de språkliga 

färdigheterna men som baserar sig på vad kvinnorna faktiskt redan kan och gör t ex bakar, 

lagar mat, städar och syr. 

 

Syhörna på IKEA 

Genom Yalla Trappan har kvinnorna arbete i bageri, restauranger m catering, städning och 

sömnad. Yalla Trappan har t ex etablerat en syhörna strax utanför kassorna på IKEA Malmö 

där de syr för kunder som köpt metervara. Malmö började med en deltidsanställd och har idag 

7 heltidsanställda. Nu ser IKEA en fortsättning på syhörnor i andra varuhus. 

 

Christina Merker-Siesjö har: 

 

• Skapat möjlighet för kvinnor med bristande kunskaper i svenska att ändå ta steget ut i 

förvärvslivet. 

• Skapat en verksamhet som är – helt avgörande – för att vårt samhälle skall kunna 

hålla ihop och motverka att det glider i sär. 



Årets Yrkeskvinna 2016 – Mary Hägg 

”Framgång kan vara svårt att svälja” 

 
 

Mary Hägg, sjukhustandläkare, forskare inom orofacial medicin, områdesansvarig för Tal & 

Svälj Center, Hudiksvalls sjukhus. 

 

 
 

Mary Hägg är forskaren som vågat gå sin egen väg och stått upp även när skeptikernas vindar 

blåst som mest. Hennes uppfinning IQoro, en munhantel har hjälpt tusentals människor att 

återfå sin livsnödvändiga förmåga att kunna äta, svälja och andas. Marys arbete har 

uppmärksammats och belönats långt utanför vårt lands gränser och gjort skillnad för många 

människor. Vi ser henne som en värdig vinnare av BWP Swedens Årets Yrkeskvinna 2016. 

 

Diplom och pris överlämnas i samband med BPW Swedens höstkonferens i Jönköping 17 

september, då Mary Hägg finns närvarande för att även berätta om sitt arbete. 

 

 
 

Årets Yrkeskvinna 2015 – Agnes Wold 
 



Agnes Wold professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

 

BPW Sweden har utsett Agda Wold till Årets Yrkeskvinna 2015 med motiveringen: 

 

Agnes Wold har på ett modigt, envist och och rakryggat sätt “trampat upp stigen” för att 

kvinnors kompetens och meriter ska värderas på lika villkor inom den mansdominerande 

forskarvärlden. Hennes gedigna kunnande inom sitt område, som hon på ett lättfattligt sätt 

delar med sig av, är hon idag en stor förebild för yrkeskvinnor och en röst man lyssnar på med 

stor respekt. 

 

Mer om Agnes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Årets Yrkeskvinna 2014 – Gertrud Åström 
 

 

Företags- och organisationsledare samt expert på jämställdhets-frågor. 

 

Motivering: Gertrud Åström har sedan årtionden drivit frågor med målet att omdana 

samhället i en jämställd riktning. Med sin visdom, sitt ledarskap, sina föreläsningar präglade 

av humor och igenkännande och inte minst hennes roll som ordförande i Sveriges 

Kvinnolobby har hon gjort ett bestående intryck och avtryck både nationellt och 

internationellt. 

 

Hennes initiativ till 15:51-rörelsen, lön hela dagen och Nordiskt Forum i Malmö 2014 visar 

på mod, viljestyrka, uthållighet samt målmedvetenhet för att värna om de mänskliga 

rättigheterna – allt för att göra skillnad i samhällsutvecklingen. 

 

Mer om Gertrud 



 

 
 

 

 

 

 

 

Årets Yrkeskvinna 2013 – Maud Olofsson 
 

 

Maud Olofsson, f.d. riksdagsledamot, näringsminister och vice statsminister 

 

 
 

Maud Olofsson har visat på att kvinnor kan, vill och är kapabla att påverka sin egen och andra 

kvinnors livssituation och är därmed en god förebild. Maud Olofsson har ytterligare förstärkt 

detta genom sitt deltagande i Hillary Clintons råd ICWBL, International Council on Women’s 

Leadership, vars syfte är att stärka kvinnors ledarskap och ekonomiska ställning i världen. 

 

 
 

Mer om Maud 



Årets Yrkeskvinna 2012 
 

 

Gudrun Sjödén, svensk kläddesigner. 

 
 

Gudrun Sjödén 

 

Hon utses för sitt entreprenörskap och sin företagargärning, samt för att ha infört ”ett OK i 

modevärlden för uppfattningen att man inte måste vara trådsmal för att klä sig piffigt och 

trevligt med roliga detaljer”. Gudrun Sjödén har alltid betonat att vi alla är OK oavsett om vi 

är stora eller små, smala eller XXL. 

 

Mer om Gudrun 
 

 

 

Årets Yrkeskvinna 2011 
 

 

Konstnär, talare, och framgångsrik simmare inom handikappidrott. 

 

Lena Maria Klingvall 



Lena Maria Klingvall (Jönköping) har i sitt entreprenörskap inom musik, konstnärligt 

måleri och författarskap visat, med sina speciella förutsättningar, på en storartad förmåga, 

styrka och livskraft. 

 

Lena Maria Klingvall är därmed en god förebild för alla kämpande entreprenörer under 

mottot: Allt är möjligt! Ge inte upp! 

 

Mer om Lena Maria Klingvall 
 

 

 

 

 

 

Årets Yrkeskvinna 2010 – HKH Kronprinsessan Victoria 
 

 

HKH Kronprinsessan Victoria 

 

Motivering: 

 

För den ambition, energi och målmedvetenhet som 

Kronprinsessan utför sitt uppdrag som företrädare för Sverige. 

Därtill utför Kronprinsessan sitt idoga arbete med glädje, 

engagemang och förmåga att entusiasmera. Kronprinsessan Victoria är i sitt yrkesutövande en 

god förebild för alla yrkesverksamma unga kvinnor. 

 

Alltsedan 1947 då USA’s first lady Elinor Rooseveldt besökte Stockholm och BPW har den 

kungliga familjen uppmärksammat och stöttat kvinnors roll i samhället och deras roll i 

yrkeslivet. 1947 deltog Prinsessan Sibylla och Aina Erlander i arrangemangen. På 1980 och - 

90 talen har Prinsessan Christina, fru Magnusson varit medlem i BPW och stöttat dess 

verksamhet. Nu förs denna tradition vidare till nästa generation genom utnämningen av 

Kronprinsessan till Årets Yrkeskvinna 2010. 
 

 

Årets Yrkeskvinna 2009 – Margareta van den Bosch 



 
 

 

 

Motivering: för hennes yrkesskicklighet att under årtionden ansvarat för och möjliggjort för 

miljontals ungdomar, yngre och medelålders att kunna klä sig enligt rådande modetrend till 

överkomliga priser. 

 

Trendgurun Margareta van den Bosch är världsunik i sin bransch att under en lång epok, i ett 

och samma företag, stått för utveckling, design och skapandet av modetrender. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Årets Yrkeskvinna 2008 Barbro Jönsson 
 

 

Barbro Jönsson 

 

BPW Sweden har vid sin årskongress i Härnösand utsett chefsåklagare Barbro Jönsson med 

motiveringen 

 

– För hennes visade styrka och mod vid upprätthållandet av rättsstatens grundläggande 
system, funktioner och värderingar. 

 

Ålder: 52. 



Gör nu: Chefsåklagare, åklagarkammaren i Uddevalla. 

Karriär: Jur kand 1978, tingstjänstgöring i Småland. Åklagare sedan 1982, bland annat hos 

Riksåklagaren. I Uddevalla sedan 2000. 

Familj: “På grund av läget är det inget som bör nämnas 

Bor: I Trollhättan. Fast numera “på annan ort”. 

Motto: Inget speciellt. 

Kontakt: registrator.ak-uddevalla@aklagare.se registrator.ak-uddevalla@aklagare.se 

 

Envis 90 % 

Harmonisk 65 % 

Tålmodig 35 % 

Hemkär 100 % 
 

 

 

Årets Yrkeskvinna 2007 – Alexandra Charles 
 

 

Alexandra Charles 

 

För hennes initiativ och skapande av 1,6 Miljonersklubben, en riksomfattande rörelse som i 

sin verksamhet har fokuserat på och lyft fram kvinnors hälsa och den medicinska forskningen 

avseende kvinnors hälsa. 

 

Alexandra Charles har haft förmågan att samla och knyta till sig expertis och framstående 

forskare inom medicinen. Rörelsen har vuxit till att bli landsomfattande och startar nu även 

upp i både Tyskland och Finland. 

 

Utnämningen tillkännagavs vid ett seminarium på Chinateatern i Stockholm den 8 mars 2007 
på Kvinnodagen. 

 

 

 

 
 

Årets Yrkeskvinna 2006 – Inga-Britt Ahlenius 

mailto:registrator.ak-uddevalla@aklagare.se
mailto:registrator.ak-uddevalla@aklagare.se


 
 

Inga-Britt Ahlenius 

 

BPW Sweden har utsett Inga-Britt Ahlenius, biträdande generalsekreteraren vid FN, till Årets 
Yrkeskvinna 2006 med motiveringen: 

 

För hennes utomordentliga styrka att kvarstå vid sin uppfattning i svåra lägen, vilket 

tillsammans med hennes tydliga ledaregenskaper och övriga kvalifikationer lett till att hon 

utnämnts till en av FN’s allra högsta tjänster, biträdande generalsekreterare och chef för FN’s 

internrevision OIOS (The Office of Internal Oversight Services). 


