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sker många olika arrangemang
runt om i Sverige för att upp-
märksamma den internatio-
nella kvinnodagen. Till exempel
arrangerar UN Women Sverige,
i samarbete
med över 50
kvinnorätts-
och fredsor-
ganisationer,
seminarium
på Historiska
museet 
i Stockholm.

Kronprin-
sessan reser mycket, träffar
många nya människor och
måste vara insatt i både nya
och gamla frågor. Är det vik-
tigt att vara förberedd?
– Min ambition är att alltid

vara väl förberedd och jag stäl-

ler höga krav på mig själv att
utföra mina uppgifter på bästa
möjliga vis. Det är givetvis vik-
tigt att kontinuerligt hålla sig
informerad om utvecklingen 

i Sverige
och utom-
lands. För-
månen att
företräda
Sverige och
möta enga-
gerade män-
niskor är
oerhört

givande.
Är det några frågor som
ligger kronprinsessan när-
mast om hjärtat?
– Det är många olika frågor

jag är engagerad i. Det är inte
någon större hemlighet att jag

känner väldigt starkt för frågor
som rör vår natur och miljö. Jag
uppskattar också mycket mötet
med människor, unga som
gamla. Det ger en otrolig energi
att träffa människor med olika
bakgrund och erfarenheter.

Önskar ofta tiden tillät mer
Känns det svårt att tacka nej
– det finns ju alltid risk för
att människor blir besvikna?
– Tyvärr har jag inte alltid

möjlighet att närvara i den ut-
sträckning jag skulle önska. Det
är ofta jag önskar att tiden tillät
mer.

Kronprinsessan är för många
unga kvinnor en förebild.
Vilka råd skulle kronprin-
sessan vilja ge dem inför
livsresan?

– Det gör mig glad om jag 
kan inspirera och motivera
andra människor. Det gör 
mig också ödmjuk och jag 
känner ett stort ansvar. För att
nå sina mål måste man ta 
ansvar och arbeta hårt utifrån
sina förutsättningar. Ett öppet
sinne och insikten att kontak-
ter med andra människor beri-
kar är av stor
vikt enligt min
uppfattning.

Jag har vid
flera tillfällen
sett kronprin-
sessan träffa
människor,
ibland männi-
skor som har
det svårt, och
sett – vad jag

uppfattar – en ärlig empati
hos kronprinsessan. 
Hur är det att bära dessa
minnen av nöd och 
lidande?
– Många möten är väldigt

starka. Minnesbilder och upple-
velser från individer med unika
livsöden och berättelser bär jag
alltid med mig. 

– Många enga-
gerar sig för de
som har det
svårt och min
förhoppning är
att jag kan hjälpa
till att uppmärk-
samma insatser
som görs och
som kan bidra
till en positiv ut-
veckling.TEXT FOTO

Tommy
Schönstedt
tommy.schonstedt
@expressen.se

Robban
Andersson
robban.andersson
@expressen.se

VI HAR VARIT
MED OCH
NOMINERAT
TILL LISTAN

MOTIVERING

1 KRONPRINSESSAN 
VICTORIA, 33

h Som ”vice VD” i Sverige AB är
hon en av Sveriges främsta ledare. 

Nej, det räcker inte att vara bedå-
rande vid bröllopet den 19 juni och
håva in folkets jubel.

Victoria har i hela sitt liv varit den
mest plikttrogna i kungafamiljen.

2010 lade hon in en ännu högre
växel.

Ingen representerar Sverige
bättre. Ingen av de kungliga jobbar
hårdare. Aldrig skämmer hon ut sig
själv eller oss.

Victoria är ett superproffs som
står stark när det blåser hårt. Under
stormens år 2010 stod hon stadi-
gare än någonsin.

Någon kvinnlig statsminister har
Sverige aldrig haft. Men vår nästa
statschef är en kvinna.

m Expressen har Sveriges
bästa krönikörer. De har
nominerat namn till listan
– och kan därför inte själva
vara med på den. Utifrån
nomineringarna har en 
vinnare korats.

...OCH GRATTIS, NI ÆR OCKS˚ MED P̊  LISTAN – VÆND
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LIZA MARK-
LUND, jour-
nalist och
krönikör.

BRITTA
SVENSSON,
nyhets-
krönikör.

ANN-
CHARLOTTE 
MARTEUS, 
tf chef ledar-
sidan, politisk
krönikör.

CECILIA
HAGEN, 
journalist och
krönikör.

JENNY
ÖSTERGREN,
krönikör.

ANNA BÄSÈN,
reporter och
medicin-
krönikör.

KARIN
OLSSON, 
kulturchef
och krönikör.

EMMA
DANIELSSON,
moderedaktör,
modekrönikör.

MARIA
BRANDER,
reporter och
nöjeskrönikör.

MARIA
NÄSLUND,
reporter och
krönikör.

MALIN ROOS,
reporter och
nöjeskrönikör.

JOHANNA
REIMERS,
sportkrönikör.

m Här är årets
kvinnor.
m Inför interna-
tionella kvinno-
dagen har
Expressens krö-
nikörer valt ut de
50 mest framstå-
ende kvinnorna,
sedan 8 mars
förra året.
m De har alla
inspirerat och
vågat gå sin egen
väg.

Det var naturligtvis bröllopet
med Daniel Westling som
väckte störst uppmärksamhet
under året.

Men det är yrkeskvinnan Vic-
toria som har utmärkt sig 2010.

För ibland – ganska ofta –
blossar inte rampljuset för fullt
när kronprinsessan utför sina
plikter för Sverige.

Kronprinsessan är väldigt
engagerad för att sprida bud-
skapet att man inte behöver
skämmas över dyslexi och
att man faktiskt kan få
hjälp. Dels stöder hon mil-
jardären och dyslektikern

Bertil Hult i hans arbete för dys-
lektiker, dels berättade hon
själv i TV4-programmet ”Famil-
jen Bernadotte” om sina egna
vedermödor under studietiden.

Alltid påläst
Hon har också goda språk-

kunskaper, något som ofta går
svenska läsare och tittare förbi.
I Frankrike, när Victoria och
prins Daniel följde i Jean Bap-
tiste Bernadottes fotspår, höll
kronprinsessan tal på flytande
franska.

Hon bemödar sig om att alltid
vara påläst, oavsett om hon be-

söker en hembygdsförening 
eller är med på statsbesök.

Tillsammans med prins 
Daniel besökte Victoria Värld-
sutställningen i Shanghai i ok-
tober. Hon var förberedd, intres-
serad och spred glädje och
glans, vilket gav ett mycket po-
sitivt gensvar hos kineserna.

Inför internationella kvinno-
dagen berättar kronprinsessan
exklusivt för Expressens läsare
om sin syn på kvinnors situa-
tion och möjligheter.

– För mig är det viktigt att
lyfta fram vikten av alla männi-
skors lika rätt och värde. Det är
centralt för samhällets utveck-
ling att kvinnor och män har
samma möjligheter. Det är vik-
tigt med en diskussion kring
dessa frågor, och speciellt i dag

Här tar Kronprinsessan Victoria emot Expressens utmär-
kelse ”Årets kvinna 2010”.

När hon får höra motiveringen blir hon nästan förlägen.
– Tack så mycket, det var vänligt, säger hon.

”Det gör mig väldigt glad   om jag kan inspirera och motivera andra”

Jag ställer
höga krav på

mig själv att utföra
mina uppgifter på
bästa möjliga vis
””
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GRATTIS! Expressens
reporter Tommy Schön-
stedt gratulerar och räcker
över blommorna till kron-
prinsessan som utses till
Årets kvinna. När hon får
höra motiveringen blir hon
nästan förlägen. ”Tack, det
var vänligt”, säger hon.

FRANKRIKE. Här är kronprin-
sessan på statsbesök i Frankrike
och träffar president Sarkozy. 

Foto: SUVAD MRKONJIC

KINA. Kronprinsessan och
prins Daniel på besök i Kina. Här
besökte de svenska paviljongen
på världsutställnigen i
Shanghai. Foto: SUVAD MRKONJIC

Foto: SUVAD MRKONJIC

MARIE
SÖDERQVIST,
politisk 
krönikör

LOTTA 
GRÖNING,
politisk 
krönikör.
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33 ANNELI NORDSTRÖM,
54, Kommunals ordförande

Tog över Sveriges
största fackförbund
och blev invald i LO:s
styrelse.

34 KENZA ZOUITEN, 
19, bloggare

Tonåringen är ett
vandrande varumärke:
Leder Sveriges största
webbtv-program, skri-
ver Sveriges största
blogg och designar

egna modekollektioner.

35 FRIDA SVENSSON, 
29, roddare

Tjejen från Strömstad
skrällde stort när hon
vann VM-guld i rodd. 
Nu laddar hon för OS i
London.

36 SISSELA BENN, 
30, skådespelare och

manusförfattare
Den begåvade
tjejen bakom den
komiska pärlan ”I
Anneli”. Full-
ständig finger-
toppskänsla.

37 VERONICA PALM, 
38, riksdagsledamot (S)

Livskraftig planta som står på till-
växt i socialdemokraternas
Palm(e)hus. Behövs om inte kretsen
kring nästa partiledare ska bli gubbda-
gis.

38 LOUISE KARLSSON,
36, före detta simmare

Publikens stora 
favorit föll orättvist 
på målsnöret i ”Mäs-
tarnas mästare”, 
men blev en vinnare
ändå.

39 SIGRID COMBÜCHEN,
71, författare.

Skrev damromanen
Spill som vann 
Augustpriset. Com-
büchen kröner där-
med en författarkarriär 
med stor integritet 

och känsla för
människor.

40 & 41 REBECCA
SCHEJA, 

22 och FIONA FITZPATRICK, 
25, dj-duo

Så otroligt uppfriskande med två unga
tjejer som inte alls gör det som förvän-
tas.

42 ELIN KLING, 
28, modebloggare

Den första modeblog-
garen i världen att de-
signa en kollektion för
H&M.

43 MONA SAHLIN, 
53, partiledare (S)

Annonserade sin av-
gång med ett tal som
fortfarande dånar mel-
lan Rörelsens betong-
väggar. Sahlin be-
skrevs efter sin av-

skedsansökan som ”en av våra skickli-
gaste politiker i modern tid”.

44 URSULA,
Fredrik Federleys, C-riks-

dagsledamot, 32, alter ego
En syndig nattens
drottning som gör poli-
tikbevakning lite mer
spännande.

AMELIA ADAMO, 64, 
SUSANNE HOBOHM, 58 och
MONICA GUNNE, 65,
Journalister

Tillsammans har de skrivit bok och vi-
sar att kvinnor över 60 också vill ha
sex, hänga på krogen och ha allmänt
kul.

48 HELEN SJÖHOLM, 
40, artist

Vår musikaliska na-
tionalskatt rör sig fritt
mellan Svensktoppen,
Göteborgs-Operan
och Stockholms
stadsteater.

49 LENA SUNDSTRÖM,
39, författare & journalist

Nominerades till Stora
Journalistpriset för sin
bevakning och beskriv-
ning av den svenska
rasismen.

50 HELENA
BERGSTRÖM, 

47, skådespelare
Drämde modigt näven 
i ankdammen och tog
strid för sin makes 
heder inför Guld-
baggegalan. 
Sedan vann de återi-

gen biopublikens pris.

45, 46 & 47

14 BIRGITTA OHLSSON, 
35, EU-minister

När en självmordsbom-
bare sprängde sig 
i Stockholm var det EU-
och demokratiministern
som uttalade sig – stats-
ministern hukade.

Viktigaste jämställdhetsfrågan i EU?
– Att fler av unionens välutbildade
hemmafruar kommer ut på arbets-
marknaden.

15 TINA THÖRNER, 
45, kartläsare

En stadig rallybrud som
pratar bred värmländska
kan väl inte föra sig 
i långklänning och hög-
klackat i ”Let’s dance”?
Inga problem för Thörner.

16 GINA ”ANA GINA”
DIRAWI, 30, videobloggare.

Framtidens humorhopp
började med video-
blogg, prisades av Ex-
pressen och har nu
egen show i SVT.
Vem är din förebild när

det gäller jämställdhet?
– Någon som jag alltid tänker på är
Martin Luther King. Han stod upp för
att man ska gå emot normen. Man kan
dra lite paralleller till hur det är för
unga tjejer i dag.

17 CHARLOTTE KALLA, 
23, längdåkare

Gräver guld 
i Oslo.

18 PETRA ”SEPTEMBER” 
MARKLUND, 26, artist

TV4-succén ”Så
mycket bättre” fick
oss att upptäcka
tjejen som redan
sålt ofattbart många
skivor utomlands.

19 HANNA 
HELLQUIST,

30, journalist och författare
Hon hänger ut sitt
hjärta i tidningen
till allas beskå-
dande. Ingen kan
som Hellquist göra
det så gripande

och så kul. Nu även lyckojägare i SVT.

20 GUDRUN SCHYMAN,
62, partiledare för Femi-

nistiskt initiativ
Fortsätter envist kampanjen för både
fi och jämställdheten. Och när partiet
fick 100 000 kronor av en reklam-
byrå visste PR-proffset Schyman hur
hon skulle sätta känslorna i brand: i
Almedalen släpade hon fram grillen.

21 ELISABETH MARK-
LUND, 51, undersköterska

Slog larm om att gamla
demenssjuka lämnas
ensamma och inlåsta
nattetid – av sparskäl.
Om alla i äldreomsor-
gen var lika modiga

och rakryggade skulle ingen behöva
vara rädd för att bli gammal i Sverige.

Vad gör du i ditt arbete för att öka
jämställdheten?

– Tyvärr har jag ett väldigt kvinnodo-
minerat yrke. Jag försöker se till så att
mitt yrke värderas högre både i status
och lön. Vi ligger långt efter andra yr-
ken i lönestatistiken.

22 ÅSA VILBÄCK, 
36, Tevedoktor

Envetet och pedago-
giskt utbildar hon
svenskarna om medi-
cin och hälsa.

23 AGNES WOLD, 
56, läkare och professor i

klinisk bakteriologi
Har avslöjat lögnen att
amning förhindrar 
allergier. I en ny rap-
port avslöjar hon hur
kvinnliga forskare
missgynnas.

24 LOUISE UNGERTH, 
58, vid Konsumentföre-

ningen Stockholm.
Vann slaget mot
krämjätten L’Oréal –
som inte kunde bevisa
att deras antirynkkrä-
mer tar bort några ryn-
kor.

Vad är den största bromsklossen för
ett jämställt samhälle?

– Könsroller. Som är lika fördomsfulla
för både kvinnor och män. Det skulle
vara bra för männen med en internatio-
nell mansdag också.

25 EMMA GREEN,
26, höjdhoppare

Sista kvällen av
friidrotts-EM slog
Emma Green till med
silver i höjdhopp och
nytt personbästa två
gånger om.

26 CARIN RODEBJER, 
40 år, designer.

De nya kollek-
tionerna har hyl-
lats av landets
modeskriben-
ter. Nu flyttar
hon designkon-

toret till New York.

27 MIIA KIVIPELTO, 
37, Minnesforskare

på Karolinska institutet
Kartlägger
framgångs-
rikt de vik-
tiga risk-
och frisk-
faktorerna

för demenssjukdomar.

28 ANNIKA
NORLIN, 

33, artist.
Tillbaka på
svenska. Och
vilken
svenska! Ingen
kan skriva tex-
ter som hon.

29 MARIA MONTA-
ZAMI,

45, Hollywoodfru
Mums! Hon verkar genuint snäll och
hennes påfrestande släpiga
stämma ljuder nu i var och varan-
nan tv-reklamsnutt.

Vad är den viktigaste jämställd-
hetsfrågan?

– Det är väl vem som ska jobba och
vem som ska vara hemma med barnen.
I Sverige är det inte okej för kvinnor att
vara hemmafru. Men mannen kan
också vara hemma och det är synd
att det har fått så dålig klang att
vara en hemmaförälder i Sverige.
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VI HAR BLIVIT
˚RETS KVINNA
TIDIGARE ˚R
ELISABETH MASSI FRITZ
advokat och målsägarbiträde
Ur motiveringen: Att
företräda våldtagna
och misshandlade
kvinnor har varit ett uppdrag
med låg status bland svenska
advokater – innan Elisabeth
Massi Fritz klev in på scenen,
vill säga. 

Hade huvudroll i höstens
rättegångar mot Sture-
plansprofilerna och plastikki-
rurgen i Malmö. 

Sveriges främsta expert på
hedersrelaterade brott och
förebild för tjejer i alla åldrar.

Jag vill
vara med 

i samhällsdebat-
ten och arbeta
för en föränd-
ring.

MAUD OLOFSSON, 
C-ordförande, näringsminister
Ur motiveringen:
Maud Olofsson löste
kärnkraftsknuten utan
knappt ett enda protestpip
från partivännerna. 

Kort därefter stod hon upp
för beslutet att inte rädda
Saab med skattebetalarnas
pengar. Rätt eller fel kan man
tvista om. 

Men vad man än tycker om
Olofsson och hennes politik
har hon varit tydlig och visat
mästerligt politiskt handlag
och civilkurage.

Maud Olofsson har växt som
politisk ledare det senaste
året.

Kvinnor och män
behandlas olika i den

toppen precis som överallt
annars.Och beskrivs också på
olika sätt. En man som är
beslutsför och bestämd, stark
och tydlig, beskrivs som en
kraftfull ledare.
Om en kvinna,
det vill säga jag,
visar samma
egenskaper, då
kallas jag likt
Margaret
Thatcher
för Järn-
ladyn.

MARIA WETTERSTRAND,
språkrör i Miljöpartiet
Ur motiveringen:
Anses som mest för-
troendeingivande bland
våra kvinnliga partiledare (ja,
ja, språkrör), kan det bero på
de uttrycksfulla ögonbrynen? 

Hon är tuff i debatten, rak i
sitt budskap och numera
avslappnat rolig när tillfället
kräver. 

2009 var året då språkröret
brejkade ordentligt.

Jag
tycker
att jag

hela tiden fått
positiv respons.”

”

”

FOTNOT: Enkät av Thomas Bergsell och Karin Sörbring
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2 PERNILLA AUGUST, 
skådespelare och regissör

Augusts regidebut har
varit ett segertåg som
började med publikens
pris i Venedig och slu-
tade med en Guld-
bagge. Hon vågar ta

allvaret på allvar och får oss att längta
efter nästa film signerad Pernilla 
August. 

3 LINA THOMSGÅRD, 32, 
PR-konsult och grundare 

av ideella projektet Rättvise-
förmedlingen.

Rak, rolig och rättvis.
En ung entreprenör
som både hjälpt till att
bygga Robyn och sin
egen Rättviseförmed-
ling. 23089 medlem-

mar har redan anslutit sig – och det är
bara början. Den feministiska återväx-
ten är säkrad, och den är übercool!

Hur känns det att vara på listan?
– Väldigt roligt såklart och ytterligare
ett bevis på hur mycket som kan åstad-
kommas om man hjälps åt. Men en vik-
tig sak att understryka är att det till
100 procent handlar om vad 23 000
kvinnor, män och andra gemensamt
åstadkommit, säger Lina Thomsgård.

4 THERESE ALSHAMMAR, 
33, simmare

Hon blev historisk
som den europeiska
simmaren som har
tagit flest mäster-
skapsmedaljer ge-
nom tiderna – och

utsågs till årets kvinnliga simmare av
det internationella simförbundet.
Men den största händelsen kan ha va-
rit att hon äntligen blev folkkär och fick
Jerringpriset.

5 MIA SKÄRINGER, 
34, skådespelare

Hejdlöst rolig 
i sin show ”Dyng-
kåt och hur helig
som helst” – och 
i megasuccén
”Solsidan”.

Skäringer har en alltigenom
chosefri inställning till sig själv
och sin omgivning trots skils-
mässa och spring in i vägg.

6 MARIA WETTER-
STRAND, 37, språkrör

Miljöpartiet
De rödgröna
förlorade vis-
serligen valet,
men Wetter-
strand gjorde
ett kanonval

och var vår mest omtyckta po-
litiker i hela valrörelsen.

Vilka frågor tycker du är 
viktigast för kvinnor i dag?

– Frihet och demokrati, pre-
cis som för den andra hal-
van av jordens befolkning.

7 NOOMI
RAPACE,

31, skådespelare
Är på omslaget till
Vanity Fair och
knep huvudrollen 
i Ridley Scotts
kommande
”Alien”-film. Ra-
pace är mer än en
”svensk i Holly-
wood”. Hon har
blivit Hollywood-
stjärna på riktigt.

8 JOHANNA KOLJONEN, 
32, journalist

Fram för den kvinnliga
nörden! Hon bröt mot
den rara, tysta kvinno-
rollen i ”På spåret”.
Och med ett twitter-
inlägg drog Koljonen

igång en debatten om sexövergrepp.

9 ROBYN, 
artist, 31

Sveriges största pop-
stjärna plockade hem
nästan alla musikpriser
som fanns. Går sin
egen väg och hittar all-
tid rätt. Ett geni.

10 MARIE GÖRANZON, 
68, skådespelare

Lämnade för en stund
sin framgångsrika men
skyddade tillvaro på
Dramaten och char-
made alla i ”Stjärnorna
på slottet”. En kvinna

med mer humor och självironi får man
leta efter.

11 INGA-BRITT AHLENIUS,
71, fd chef för FN:s intern-

revision

Denna drottningborg
av integritet gjorde
processen kort med
FN:s generalsekrete-
rare, Ban Ki-Moon.

12 ANNIKA FALKENGREN, 
48, VD, SEB

Tuff och framgångsrik
kvinna som fått 
många smällar.
Bankchefen rankas
som nummer 65 av 
de hundra mäktigaste

kvinnorna – i världen.

13 ANJA PÄRSON, 
29, alpin stjärna

Blev historisk i årets
VM: Pärson har tagit
flest VM-medaljer ge-
nom tiderna.

30 MARIANNE NY, 
åklagare, 58

Tog över utredningen
mot Julian Assange.
För detta straffas hon
genom en hatkampanj
på nätet. Men Ny låter
sig inte stoppas.

31 ANGELICA
AUGUSTSSON, 

24, världsstjärna i hästhoppning
Ställde upp i sitt livs
första världscup. Och
vann.

32 ANNA LALLERSTEDT, 
33, stjärnkrögare

Tog över sin pappas
krogimperium. Är nu en
av de högsta cheferna i
den mansdominerade
restaurangbranschen.
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