
Gudrun Sjödén får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap 
    Publiceras tidigast 9 april 2013 
Den 9 april mottog Gudrun Sjödén grundare av Gudrun Sjödén AB, medalj vid en 
högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.  
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående 
entreprenörskap.  
Näringslivsmedaljen överlämnas av Prinsessan Désirée. Högtidstalare vid mötet är 
författare Fredrik Sjöberg. 
  
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat 
företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då 
Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett 
långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. 
 
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till 
sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad 
arbetsinsats. 
 
Gudrun Sjödén om medaljen 
- Jag är glad och smickrad över att få Näringslivsmedaljen. 
Det krävs ett stort mått av nyfikenhet, kreativitet och analytisk förmåga. Plus många 
passionerade medarbetare som också brinner för mitt varumärke och min företagsidé, säger 
Gudrun Sjödén. 
 
Motiveringen lyder 
Gudrun Sjödén har under 50 år byggt upp Gudrun Sjödén AB. 
Bakom framgången ligger en för modebranschen unik kombination av kompetenser: En stark 
ekonom i samma person som en stor kreatör. 
Nätbutikverksamheten har byggts upp genom åren och är nu en grund för expansion till USA, 
där finns redan 22 000 kunder. 
Bolagen omsätter idag en ½ miljard kr, med 65% på export och har totalt 300 anställda. 
 
- Mode för kvinnor 40+ är jag nästan ensam om att intressera mig för!  
– Jag får tacka alla unga modedesigners som lämnar fältet med de mycket köpstarka 
40+kvinnorna ganska fritt. Det är en intressant grupp som är intresserade av både kläder och 
hemtextil. De har också tid att spendera på shopping på ett helt annat sätt än de yngre 
småbarnsmammorna, säger Gudrun Sjödén. 
 
2013 års mottagare 
Torbjörn Bäck o Thomas Karlsson, GeKås Ullared AB, Ullared, detaljhandel 
Fernando Di Luca, Gruppo Di Luca AB, Stockholm, livsmedel 
Lisa Lindström, Doberman AB, Stockholm, design, digitala produkter 
Martin Gren, Axis AB, Lund, videokameror 
Max Hansson, PayEx AB, Visby, betalningstjänster 
Peter Hägg, Somas Instrument AB, Säffle, regler- och avstängningsventiler 
Margareta och Tommy Malmsten, M Malmsten AB, Åhus, vattensportprodukter 
Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén AB, Stockholm, mode 
Alf Tönnesson, International Masters Publishers AB, Malmö, förlagsverksamhet	  	  
För ytterligare information kontakta 
Gudrun Sjödén, 070-3529948, gudrun.sjoden@gudrunsjoden.se 
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 



Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se 
	  
	  


