
 

 

 

Pia Brantgärde Linder från ABB utsedd 

till Årets kraftkvinna 
 

2017-10-25 – Pia Brantgärde Linder, chef för ABB:s verksamhet High 

Voltage Products i norra Europa, har utsetts till Årets kraftkvinna 2017 i 

hård konkurrens med 26 andra framstående kvinnor i energibranschen 

 

Organisationen Kraftkvinnorna har utsett Pia Brantgärde Linder till Årets kraftkvinna 2017, ett pris som delas ut för 

andra gången och som instiftades för att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energisektorn och locka fler till 

branschen. Vinnaren korades under ett event den 25 oktober på Myntkabinettet i Stockholm där energiminister Ibrahim 

Baylan var prisutdelare. 

 

Pia Brantgärde Linder får priset för att hon enligt juryn ”har modet och förmågan att välja en internationell chefskarriär 

i ett globalt företag. Hon brinner för teknik och utveckling som möjliggör en hållbar värld. I sitt ledarskap tar hon sig an 

verkliga utmaningar inom affärsverksamheten och sätter alltid kunden först. Hon arbetar på ett systematiskt sätt med 

mångfald och jämställdhetsfrågor och lever som hon lär i en bransch som är traditionellt mansdominerad. Hon är en 

förebild inom sitt företag idag för unga och alla kvinnor som vill göra karriär inom energibranschen.” 

 

”Jag är mycket glad och hedrad över att ha fått det här fina priset som bidrar till ökad jämställdhet och att fler kvinnor 

attraheras till energibranschen. Jag är också tacksam för alla möjligheter som jag har fått genom åren och jag vill 

gärna inspirera andra, både kvinnor och män, att våga ta chansen. Det är viktigt med förebilder och jag vill själv bidra till 

att fler kvinnor vågar satsa i en mansdominerad bransch. Det handlar om att skapa möjligheter för ett jämställt 

ledarskap och det är viktigt att dela med sig och visa att det finns många roliga arbetsområden och roller inom 

området”, säger Pia Brantgärde Linder. 

 

Pia Brantgärde Linder röstades fram av beslutsfattare i energisektorn i konkurrens med 26 andra kompetenta kvinnor i 

energibranschen. Årets nominerade visar bredden i energisektorn – från verkställande direktörer och chefer till experter 

och politiker. 

Juryn består av några av landets tyngsta beslutsfattare i energisektorn: Johan Söderström, vd ABB Sverige, Pernilla 

Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Annika Viklund, affärsområdeschef Vattenfall Distribution, Anna Stenberg, vd 

Women Executive Search samt Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten. Johan Söderström som anställd på 

ABB valde att avstå i slutomröstningen. 

”Det var en mycket tuff slutstrid, men juryn var slutligen enhällig i sin bedömning. Pia Brantgärde Linder är en stark 

förebild på många sätt. Dels genom sina olika ledande befattningar inom en global koncern som ABB, men också som 

jämställdhetschampion och initiativtagare till Women’s Forum Forward för yngre, kvinnliga talanger inom koncernen”, 

säger Erik Brandsma. 

 

”Det är oerhört viktigt med fler kvinnor i ledande positioner. Det finns många talanger i svenskt näringsliv och jag är 

imponerad av organisationen Kraftkvinnorna som synliggör och lyfter kompetenta kvinnor i energibranschen med 

målet att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelseplatser i energisektorns bolag och organisationer”, säger 

Johan Söderström vd för ABB i Sverige. ”Jag är stolt över årets starka kandidater och extra glad över att Pia fått 

utmärkelsen. Hon är en stark förebild och hon har aktivt arbetat för att lyfta andra kvinnor i sin verksamhet. Det är 

något som vi tycker är väldigt viktigt inom ABB”, säger Johan Söderström, vd för ABB i Sverige.  
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Civilingenjören Pia Brantgärde Linder inledde karriären på ABB som elevingenjör 1997 och har därefter haft flera 

positioner inom försäljning, och projektledning, samt som teknikchef och verksamhetschef inom ABB:s divisioner 

Power Systems och Power Products. Hon blev enhetschef för brytarverksamheten på ABB i Ludvika i maj 2013 och är nu 

ansvarig för regionen norra Europa. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, 

industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela 

världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver 

energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 

medarbetare. www.abb.com 

För mer information, kontakta:   
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