Isabellestipendiaterna Sonja Larsson, Stephanie Olsson, Fanny Wikerud och Frida Turegård tillsammans med initiativtagaren
Isabelle McAllister.
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Triss i årets Isabellestipendium
Tre vinnare utsågs idag till 2019 års Isabellestipendiater. Till skillnad från
tidigare år valde juryn att dela ut pris till inte bara en, utan tre representanter
inom byggbranschen. Vinnarna blev HR-strategen Sonja Larsson, snickaren
Stephanie Olsson och målarduon Fanny Wikerud och Frida Turegård. Priset
delades ut på Bo & Bygg-mässan i Stockholm i samarbete med Svensk
Byggtjänst.
Idag delades Isabellestipendiet ut för nionde året i rad på Bo & Bygg på
Stockholmsmässan. Tidigare år har en ensam kvinna tagit emot utmärkelsen
medan i år valde initiativtagaren Isabelle McAllister och juryn att dela ut tre

stipendier.
– I år har vi haft möjlighet att lyfta tre olika vinnare av Isabellestipendiet
som representerar olika delar av förändrings- och jämställdhetsarbetet inom
byggbranschen. Vi har perspektivet från arbetsgivarnas sida, från byggolvet
och från egenföretagarens synvinkel, säger Isabelle McAllister.
De väl värda vinnarna blev Sonja Larsson, HR-strateg på Erik Larsson Bygg,
Veidekkes snickare Stephanie Olsson samt egenföretagarna Fanny Wikerud
och Frida Turegård som driver målerifirman Färgstark Skövde. Årets
Isabellestipendiater bemöttas av blommor och applåder när juryn läste upp
respektive motivering.
– Jag är jätteglad för vinsten, både för frågan i sig men även mig personligen.
Det är ett kvitto på att det man gör är rätt. Det är tufft att jobba med de här
frågorna och då är det väldigt skönt att få det här i ryggen. Man blir mer
sporrad till att fortsätta, säger Sonja Larsson, en av årets Isabellestipendiater.
Isabellestipendiet instiftades 2011 av inredaren och programledaren Isabelle
McAllister. Med stipendiet vill hon uppmärksamma kvinnor som arbetar inom
byggbranschen och uppmuntra fler till att utbilda sig till hantverkare. Genom
att synliggöra fler kvinnor vill Isabelle öka jämställdheten inom branschen.
– Eftersom byggbranschen är starkt mansdominerad tror vi att kvinnliga
förebilder kan leda till en mer jämlik bransch, som i sin tur höjer kompetenser
och gynnar arbetsklimatet, säger Isabelle McAllister.
Stipendiet på 20 000 kronor vardera delades ut till respektive tre vinnare och
finansieras av Peab, Bo & Bygg och MVB AB.

Motiveringar:
Sonja Larsson, HR-strateg på Erik Larsson Bygg AB
”Med stort hjärta och mod tar hon sig an frågan kring machokultur, både internt
och externt inom hela byggbranschen. Hon står upp för de som inte vågar och tar
diskussionerna när andra ledare backar. För sitt otroliga driv till att motverka
machokulturen ur ett chefsperspektiv tilldelas Sonja Larsson 2019 års

Isabellstipendium.”
Stephanie Olsson, snickare på Veidekke
”Hon inspirerar andra genom att kämpa för alla kvinnor i branschen och lägger
otaliga timmar på att göra verkligheten bättre ute på byggena. Årets
Isabellestipendium går till snickaren Stephanie Olsson för att hon tar fighten för
andra och banar vägen för nästa generations byggarbetare.”
Frida Turegård och Fanny Wikerud, målare på Färgstark Skövde
”Denna färgstarka målarduo vill inspirera andra till att följa sina drömmar och
genom sitt Instagramkonto visar de upp en annan sida av byggbranschen. De
bryter normer genom att våga satsa på sig själva och publicera sådant som inte
förväntas av kvinnor, hantverkare eller egenföretagare. Därför är Frida Turegård
och Fanny Wikerud två förebilder inom branschen och mer än värda att få 2019
års Isabellestipendium.”

2019 års jury bestod av:
Isabelle McAllister – designer, kreatör och instiftare av Isabellestipendiet.
Maria Soxbo – journalist, författare och inredningsbloggare.
Peter Rung – föreläser om maskulinitet och våldsförebyggande.
Björn Christiernsson – snickare och tv-profil.
Sandra Mobaraki – ByggSandra.
Pierre Starrin – snickare och tv-profil.
Mackan Nylén – snickare och tv-profil.
Therese Marteleur – målare och 2016 års Isabellestipendiat.
Stefan Nilsson – trendexpert och föreläsare.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag.
Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för
att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.
Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och
fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare
2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också

tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se
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