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Gudrun Sjödén
Mikä kannustaa muodinluojaa, joka on ollut alansa huipulla 40 vuotta ja joka menestyy 
aina vain paremmin? ”Luomisprosessin tuoma ilo, joka pyörii mielessäni koko ajan”, 
hän vastaa. 1970-luvun alusta alkaen Gudrunin liikeideana on ollut valmistaa tyyliltään 
pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on kuitenkin 
ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään 
tällä hetkellä omassa nettimyymälässä ja myymälöissä seitsemässä eri maassa, joista 
Saksan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinat kasvavat nopeimmin. Yrityksen 
liikevaihto on yli 750 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Nimi: Gudrun Sjödén

Syntyi: 1941 Östhammarissa, varttui maanviljelijäperheessä.

Ammatti: päädesigner ja toimitusjohtaja.

Perhe: poika ja kaksi lastenlasta.

Asuu: huoneistossa Tukholman Södermalmilla. Viettää paljon aikaa saaristohuvilallaan.

Koulutus: 1958–63 Tukholman Konstfack-koulun tekstiili- ja muotilinja.

Aiemmat työpaikat: designerina Ivar Wahlin palveluksessa, muotitoimittajana Femina- ja Damernas Värld 
-lehdissä ym.

Ajoneuvot: kulkee mieluiten jalan tai metrolla.

Parhaat ominaisuudet: iloisuus, itsepäisyys, uteliaisuus ja nopeus.

Huonoimmat ominaisuudet: malttamattomuus ja joskus liiallinen rehellisyys.

Säästeliäs vai tuhlaava: järkevästi säästeliäs.

Mieluisin hetki päivän aikana: aikainen aamu.

Lempikukka: akileija. Lempiruoka: silakka. Ihailee: vahvoja naisia.  Nauraa: usein.

Viimeksi luettu kirja: ”En annan värld: minnen från Kina 1961–62”, tekijä Cecilia Lindqvist;  
”Nalle Puh”, tekijä A.A. Milne

Harrastukset: puutarhatyöt, nikkarointi, matkustelu ja oma sosiaalinen mediani!

Valikoima palkintoja:  
 Oscarina 1971, Vuoden liikenainen 1993 
 Export Hermes 2003 -ehdokas  
 Kunniamaininta Vuoden Mercurius -kilpailussa, 2003 
 Entrepreneur of the year, Tukholma, 2004 
 Ruotsin kuninkaan kahdeksannen luokan Litteris et Artibus -mitali, 2007 
 ELLE-lehden kestävän kehityksen palkinto, 2012 
 Vuoden virkanainen -nimitys, Business and Professional Women Sweden, BPW, 2016  
 American Swedish Historical Museum’s Outstanding Achievement -palkinto  
 Sankt Erik -mitali, Tukholma. 

Motto: Talouden hallinta on vapaan luomistyön perusta...

Visio: Lisää värikkäitä naisia!
 
PS. Suora yhteydenpito asiakkaisiin on aina ollut Gudrunille tärkeää. Lue hänen ajatuksiaan ja asiakkaiden 
kommentteja Gudrunin ”Kulturtanten”-facebooksivulta sekä osoitteesta www.gudrunsjoden.com
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