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Står bakom flera forskningsprojekt och publikationer med temat motstånd, ekonomi och 
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Forskar bland annat kring kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen 
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forskningsbidrag inom ämnet. 
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BPW:s syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential. 
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