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Elisabeth
gjorde en
kunglig
karriär
Språket är grunden i all kommunikation.
Det menar Elisabeth Tarras-Wahlberg anställd vid hovet i olika befattningar inom
kommunikation. Hon tror att hennes
stora språkintresse har varit avgörande
för karriären.

“Journalister är också människor”, heter
Elisabeths bok om sina erfarenheter från
kungahuset.

Ju rikare språk och ju fler språk, desto bättre
kommunikation. Detta parat med ett stort
människointresse ligger bakom Elisabeths
framgångsrika karriär, tror hon.

BPW Stockholm har valt
en rekordung styrelse
– Den nya styrelsen är vald för att locka yngre medlemmar till klubben, säger
Monica Renstig, valberedningens ordförande i stockholmsklubben. Hälften av
styrelsen är nu runt 30 år. Med fler yngre medlemmar kommer också programverksamhetens innehåll förnyas.
– Det innebär att vi får en bättre balans mellan yngre och äldre och mer mångfald,
konstaterar Monica. På styrelsemötet 8 mars valdes Ulrica Franzén till ny ordförande
efter Elisabeth Matsgård, som avgår efter ett år.

Ulrica Franzén, ny ordförande i stockholmsklubben omgiven av några av de nya
medlemmarna – Malin Heyman och Katerina Kazak. Tidigare invalda är
Karin Abbor-Svensson och Christina Andersson.

Simet flydde från Irak
Nu vill hon hjälpa andra
En av de finaste rättigheter man kan
ha är att få säga vad man vill utan att
bli förföljd eller
torterad för sina
åsikter. Simet
Sager har sina rötter i Bagdad i Irak.
Hennes föräldrar var politiska
motståndare och
förföljdes för sina
åsikter. Hon flydde
tillsammans med
sin mamma till
Sverige. Året var 1995, resan tog fyra
månader och Simet var bara sju år gammal. I dag arbetar hon med att påverka
och stärka kvinnors och barns rättigheter
i samhället ibland annat som tolk och
inom Riksförbundet för Internationella
föreningar och invandrarkvinnor.

Många kända kvinnor
i vår historia
Karin Kock, Sveriges första riksdagskvinna, Agda Rössel första FN-ambassadör. Alva Myrdal, politiker och diplomat
med familjepolitik på agendan. Cecilia
Nettelbrand, politiker som drev frågan
om avskaffandet av sambeskattningen.
Det är kända kvinnor som var med
i starten för Yrkeskvinnors klubb och
Yrkeskvinnors Samarbetsförbund. Som
mest hade man 70 000 medlemmar i
30 klubbar. Gemensamma problem var
barnomsorg, likalön, sambeskattning.
Ulla-Liza Blom, byggnadsingenjör och
mångårig medlem satte in BPW i sitt
historiska perspektiv den 8 mars.

Ulla-Liza
Blom och
Elisabeth
Matsgård
på BPW:s
årsmöte
8 mars.

Ledare

Hur vill vi ha det?

Den 15 mars lanserade BPW Europe
kampanjen ”Only talent matters. Not
Gender.” Det är ett initiativ som har
sin grund i EU:s direktiv att få in fler
kvinnor till styrelseposter. Inte för att
de är kvinnor utan för den kompetens
de besitter.
I vår snabbt föränderliga och konkurrensutsatta värld måste företagen hela tiden vara alerta och föhålla sig till marknadens förändringar.

Företag som inte anpassar sig till kvinnors växande roll som beslutsfattande
konsumenter och välutbildad arbetskraft
kommer inte hänga med på marknaden.
En miljard
kvinnor kan komma att påverka den
globala ekonomin under detta årtionde.
I OECD-länderna har kvinnor högre
utbildning än män, 46 procent jämfört
med 30 procent. Jämte jämställda löner
är fler kvinnor på ledande befattningar
en huvudfråga. Män och kvinnor har oftast olika perspektiv och prioriteringar,
bättre balans skapar förutsättningar
för mer hållbara och förnuftiga beslut.
Inom drygt två veckor är det dags för
Förbundskongressen i Nyköping. Än
så länge är Nyköping en vit fläck på vår
svenska BPW-karta. Vi hoppas kunna
ändra på det.
Vet att ni har väntat och undrat över
när hemsidan ska bli klar. Kan meddela
att den kommer lanseras till Förbundskongressen. Vi har haft maximal otur.

BPW stockholm

– Nu blir det en spännande resa

Ulrica har arbetat som kommunikationsdirektör i 23 år, både inom privata
näringslivet och hälso- och sjukvård
Ulrica har en fil kand i statsvetenskap,
företagsekonomi, kommunikationsvetenskap på Stockholm Universitet. Hon har
även journalistutbildning på Poppius
Journalistskola.
Ulrica har flera styrelseuppdrag. Hon
har varit engagerad inom Rotary, varit
president samt suttit i distriktsstyrelsen
med specifikt ansvar för PR och kommunikation.
– BPW är en spännande internationell
organisation med stor potential. För mig
känns den etablerad och seriös, vilket är
viktigt att lyfta i olika sammanhang. Jag
är en “nätverksmänniska”, social, tycker
om att träffa människor, som inte alltid
behöver tänka som jag.
Den nya styrelsen i Stockholm Ulrica
Franzén, ordförande, Lisen Andreasson
Florman, Malin Heyman, Katerina Kazak

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Vem vill du se som
Årets Yrkeskvinna?

Ulrica Franzén:

Ulrica Franzén är stockholmsklubbens nya ordförande. Hon efterträder
Elisabeth Matsgård som gjort en
förtjänstfull insats på posten i ett år.

Tack vare vår outröttliga medlem Sirje
Koop Palmqvist har vi bekämpat viruset.
Tills vidare i alla fall. Snart kan vi synas
igen och sprida vårt budskap.
Ni som ännu inte sett filmen The
Suffragettes säger jag: Se den och ta
med era döttrar, söner och vänner. Det
är en tankeväckare!
Nog sagt från mig nu, läs istället om
alla intressanta och spännande möten
som har hänt ute hos er.

Sandra Hamadi, Karin Abbor Svensson,
Anna Flygare och Monica Lindsten
Rooslien, ledamöter.
Revisorer: Ulla-Liza Blom, Cecilia Holmberg. Suppleant: Agneta Bergman
Johansson.

?

Vem vill du nominera till BPW
Swedens Yrkeskvinna 2016?
Sedan 1982 har BPW Sweden utsett
Årets Yrkeskvinna. Nu är det dags att
utse 2016 års förebild.
Vem tycker du bäst lever upp till dem?

Årets Yrkeskvinna

• Är en kvinna i yrkesaktiv ålder
• Har gjort en insats av väsentlig
betydelse
• Har påverkat utvecklingen inom
sitt yrkesområde
• Är en förebild och föredöme för
andra kvinnor
• Har inte huvudsaklige partipolitisk
eller facklig verksamhet
• Är utåtriktad, samhällsorienterad
och aktiv

Skicka ditt förslag med en kort motivering till erika.braun@remark.se.
Vi behöver ditt bidrag senast den
12 april 2016.

Ulrica Franzén, 55 är ny ordförande i
stockholmsklubben.

Vinnaren presenteras i samband med
förbundskongressen i Nyköping som
äger rum den 16-17 april.

“
Elisabeth Tarras-Wahlberg
Jag har haft ett serviceyrke

Elisabeth Tarras-Wahlberg slängde ut
en fråga till församlingen: Vad gör att
så många kvinnor är framgångsrika i
kommunikationsbranschen? Kan det
bero på att som Elisabeth själv hävdar – kommunikationsarbetet är ett
rent hantverk och ett serviceyrke.
– För mig har det handlat om att alltid
vara tillgänglig, lyhörd och ärlig.
I över trettio år var Elisabeth anställd
vid hovet (från 1976 till 2004) i olika befattningar inom kommunikation. Hon var
avslutningsvis hovmarskalk och chef för
kronprinsessan Victorias hovstat.

För ett år sedan gav hon ut sina samlade
erfarenheter av hur man hanterar media
med boken ”Journalister är också människor”.
Språket är grunden i all kommunikation, menar Elisabeth och tror att hennes
stora språkintresse har varit avgörande
för hennes framgångar. Ju rikare språk
och ju fler språk desto bättre kommunikation. Detta parat med ett stort människointresse ligger bakom Elisabeths
framgångsrika karriär, tror hon.
Elisabeth berättade hos BPW Stockholm att kungen varit mycket intresserad
av att modernisera kommunikationen.
Det var han som drev på att det skapades en hemsida.
Men modern teknik i all ära – Elisabeth menar att det viktigaste ändå är det
personliga mötet när man kan se varandra i ögonen, observera kroppsspråk,
tonläge mm. Och klädsel.
Efter att ha lämnat svenska kungahuset tillträdde hon en ettårig tjänst som
rådgivare i internationella relationer hos
Qatars emir Hamad bin Khalifa Al Thani.
Elisabeth var inte den enda sökanden
och av en slump fick hon se vilka som
var hennes konkurrenter. Ingen av dessa
hade de uttalade kraven på meriter – att
man skulle ha arbetat vid ett hov i minst
tio år. Jobbet var skräddarsytt åt henne.

BPW jönköping

Man säljer
inte en
vara utan
en känsla
Margareta Carlsson driver eget företag och
är managementkonsult med fokus på chefsstöd, ledarskap och organisation.

Margareta Carlsson var kvällens
gästföreläsare i Jönköping och hon
talade kring ämnet varumärke och
kommunikation.
– Idag har varumärken värden som inte
går att ta på, som känslor och upplevelser. Det ökar också kraven på äkthet
och ärlighet.

Margareta drog några exempel:
Grundarna av Revlon sa t ex ”In the
factory we make cosmetics, in the store
we sell hope”. Harley Davidson säljer
”frihet” – man kopplar varumärket till
människans grundläggande behov.
Margareta pratade också om corporate brand som avser en organisation
där man har ett gemensamt varumärke
som inbegriper medarbetare, kunder
och leverantörer. Man bygger relationer
och en känsla av samhörighet.
Ett sådant tydligt exempel är Disney
med sin misson: ”We make people
happy”. Och närmare oss – IKEA.
Margareta avslutade med att trycka
på vikten av överensstämmelse, d v s
hur organisationen uppfattar sig själv,
hur organisationen vill bli uppfattad
samt hur andra verkligen uppfattar den.
Då skapar man en stark identitet, en
stark kommunikation och inte minst ett
starkt varumärke!
Eva Hultgren

BPW MALMÖ
Simets livsresa som flykting
gav kraft att kämpa för
mänskliga rättigheter

Simet Sager har sina rötter i Bagdad i
Irak. Hennes föräldrar var politiska motståndare och förföljdes för sina åsikter.
Hon flydde tillsammans med sin
mamma till Sverige där hennes morbröder med familjer bott sedan en lång
tid tillbaka.
Simet fick klippa av sitt långa hår och
förändra sitt yttre för att inte bli upptäckta under sin flyktväg till Sverige.
Året var 1995, resan tog fyra månader
och Simet var bara 7 år gammal. Hon
berättade för malmöklubben om flyktvägen från Bagdad till Jordanien till
Kiew, genom Slovakien och Ungern där
de var utan mat i tre dagar och fraktades
i bakluckan på en liten Nissan Micra.
När Simet och hennes mamma passerade gränsen till Sverige började en ny
resa, i Sverige.
Efter två avslag och en utvisning fick
de uppehållstillstånd. Simet utbildade
sig först till sjuksköterska och sedan till
tolk i Malmö.
Redan som tonåring började hon
engagera sig i förbundet Riksförbundet
Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI. Hon har varit representant
för förbundet under FNs Commission on
Status of Women.
Simets engagemang är otroligt imponerande och ingen av oss som lyssnat på
henne denna kväll skulle bli förvånad om
hon bytte karriär till att bli politiker.
Det finns inget som kommer tysta
Simet och hennes drivkraft att få vara
med och påverka och stärka kvinnors
och barns rättigheter i samhället och vi
är nog samstämmigt överens om att
hon kommer att nå långt i sin karriär.
Text: Maria Lagergren.

BPW stockholm

Vilka tanter som lade
grunden för BPW!
På 30-talet var kvinnor inte välkomna
på arbetsmarknaden. Gifta kvinnor
fick t ex inte arbeta på bank. De betraktades närmast som inkräktare, i
all synnerhet då det gällde kvalificerat
arbete, berättade Ulla-Liza Blom,
byggnadsingenjör med längre erfarenhet av jämställdhetsarbete och
BPW än någon annan inom BPW.
Hon besökte stockholmsklubben på
internationella kvinnodagen 8 mars.
Föregångaren till BPW, Sveriges
Yrkeskvinnors riksförbund lockade
snabbt 2700 medlemmar. På 40-talet
tog Alva Myrdal, Agda Rössel med flera

initiativet till Yrkeskvinnors Samarbetsförbund, YSF. Det som samlade allt fler
kvinnor, som mest 70 000 i 30 klubbar,
var problemet med hur man skulle kombinera yrkesarbete och barn. Senare
kämpade kvinnorna för lika lön för lika
arbete och avskaffandet av sambeskattningen. Som också upphörde 1971.
– Vilka tanter, utbrast Ulla-Liza. De var
livliga, inspirerande. Alla utbytte erfarenheter med varandra.
Vilka var dessa tanter? Kerstin Hesselgren, politiker som drev frågan om tjänsteförbehåll för svenska män. Karin Kock,
Sveriges första riksdagskvinna, Agda
Rössel första FN-ambassadör 1956-62.
Alva Myrdal, politiker och diplomat med
familjepolitik på agendan. Cecilia Nettelbrand, politiker som drev frågan om
avskaffandet av sambeskattningen.
Yrkeskvinnors klubb hade stor betydelse. 25-årsjubiléet firades i ett fullsatt
Blå Hallen. Presidenthustrun och FNdelegaten Eleanor Roosevelt talade.
Prinsessan Sibylla och prins Bertil satt på
första parkett.
BPW är en internationell organisation.
Vi har status i FN. Vi kan framföra åsikter
i generalförsamlingen. Dörrarna öppnas.
Kontaktnätet är enormt stort!
Tänk på hur många intressanta
kompisar du kan få genom BPW.

Årsmötet ägde rum på Harastorps
Gästabud. Kvällen inleddes med en
ljuständningsceremoni. Åsa Ask fick
fortsatt förtroende att leda föreningen
ytterligare ett år som ordförande.
Den 15 mars träffades vi på Hesslebaren i Kristianstad dit vi bjudit in kyrkoherde Louice Nyman.
Hon är ekonomen som åkte till Frankrike för att hitta en uppgörelse kring tågspårens bredd mellan två länder och
slutade som präst.

BPW hudiksvall
Dorothea Guth har av BPW i Hudiksvall
utsetts till årets yrkeskvinna i Hudiksvall
2015.
Dorothea har med stort mod bytt
barnläkaryrket till en professionell surdegsbagerska. Dorothea har en gedigen kunskap om matens och brödets
betydelse för människan och använder
ekologiska och rättvisemärkta varor.
Dorotheas generositet och medmänsklighet har gjort att hon aktivt
stöttar och hjälper EU-migranterna i
Hudiksvall.s

BPW BORÅS

Hur undviker
man glastaket?

Karin M Ekström, professor i företagsekonomi på högskolan i Borås pratade
om det aktuella ämnet hållbar framtid.
Som en röd tråd i hennes forskning
går intresset för människor. Hon vill veta
varför vi handlar och inte handlar olika
varor, vad som utmärker samlare. Hon
har ett miljöengagemang. Därför är hållbarhet, återvinning och konsumtionskritik några av hennes käpphästar.

Lena Gustafsson och Ulrika Sedell
har skrivit en bok ”Bortom Glastaket” där de har intervjuat 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter
och ledarskap.
Det är erfarenheten som talar på de 250
sidorna. Framgångsrika kvinnor i Sverige
som lyckats ta sig förbi glastaket och
inte låtit sig hejdas. I slutet av varje intervju delar kvinnorna med sig av sina bästa
karriär- och ledarskapsråd.
– Det är viljan att påverka och förändra som återkommer när de berättar
om sina karriärer, inte så mycket att de
själva vill bli framgångsrika, sade Lena till
stockholmsklubbens medlemmar.
De här kvinnorna har varit noga med
att välja organisation där värderingarna
stämde med deras egna.
– För det går inte att ändra en annan
person. Därför ska man gå när det inte
känns bra.

BPW KRISTIANSTAD

BPW GÖTEBORG

Precis som ett dåligt äktenskap. De
intervjuade kvinnorna har klätterställningen som metafor. Inte karriärstegen.
– Man måste hela tiden bygga på
sin kompetensportfölj och därmed öka
riskspridningen, förklarade Lena.
Boken ”Bortom Glastaket” ges ut på
Liber förlag.

I mitten av januari hade vi ett medlemsmöte då förbundsordförande Erika
Braun besökte oss. Vi ville lyfta den
aktuella frågan om vilka förväntningar
som finns kring kommande program
vid våra träffar och att vi behöver fler
medlemmar.
Det är det livslånga lärandet som står i
centrum för våra medlemmar och som vi
i styrelsen ska förvalta under 2016. Inför
2017 förbereder vi vårt 80 års jubileum.
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