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PRESSMEDDELANDE Stockholm 9 februari 2016 

 

Lina Axelsson Kihlblom tilldelades pris för Årets bok på QX Gaygala  

 
På QX Gaygala 2016 den 8 februari tilldelades Lina Axelsson Kihlblom priset Årets bok 

för sin självbiografi Kommer du tycka om mig nu?. Boken släpptes i höstas i samband med 

att hon berättade om sitt liv och sin könskorrigering i Skavlan. 
 

I boken beskriver Lina Axelsson Kihlblom hur hon tidigt kände ett utanförskap som hon 

lyckades vända till en kamp för rätten till sin identitet. Den kampen har drivit henne till stora 

förändringar både privat och i yrkeslivet. Hon har gått från att födas i fel kropp till att bli den 

kvinna hon alltid känt att hon är.  

 

Hon har också lyckats ta sig från rollen som sämst i klassen i skolan till att ta en akademisk 

examen, lära sig fem språk flytande och bli superrektorn som entusiasmerar kollegor och elever 

till förändring. 

 

– Med min egen berättelse och mina egna erfarenheter vill jag visa vad utanförskap gör med oss 

och hur viktigt det är att skolan tar sitt ansvar och inte stämplar elever, utan tvärtom, hjälper 

dem att utvecklas och lära dem att man kan förändra sin situation, säger Lina Axelsson 

Kihlblom, idag verksam som grundskolechef i Haninge kommun.  

 

Tidigare var hon uppmärksammad rektor på Ronnaskolan i Södertälje. Hon medverkade i 

dokumentärserien Rektorerna på SVT och blev snabbt ”Superrektorn” med hela skolsverige.  

 

Den 28 februari kl 20.00 medverkar Lina Axelsson Kihlblom i intervjuprogrammet Min sanning 

på SVT2. 
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Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och 

omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och 

uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är 

att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. www.gothiafortbildning.se. 
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