
TOMAS BRAGE
Professor, Lunds universitet

GUNILLA JARLBRO
Professor, Lunds universitet

TORBJÖRN VON SCHANTZ
Rektor, Lunds universitet

KARIN SVENSSON SMITH (MP)
Ordförande i riksdagens trafikutskott 

KAJSA WIDÉN
Jämställdhetsstrateg i egen regi

ANNA WAHL
Professor i Genus, organisation och ledning, KTH

HELENA CASU HÄLL
Jämställdhets- och mångfaldssamordnare, Polismyndigheten i Skåne

CHRISTINA JUTTERSTRÖM
Journalist, bl.a. chefredaktör för DN och Expressen  
och verkställande direktör för Sveriges television

TACK TILL
Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor vid  
Lunds universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakulteterna för humaniora och teologi

Medicinska fakulteten 

Naturvetenskapliga fakulteten  

Lunds tekniska högskola

Som har möjliggjort genomförandet av detta seminarium

De sista bastionerna 
– inga farliga kvinnor här…
6 MARS 2015, KL 10.00 – 16.00

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

Institutionen för Kommunikation och medier

Medverkande



De sista bastionerna  
– inga farliga kvinnor här…
6 MARS 2015, KL 10.00 – 16.00
FYSICUM, SAL A, SÖLVEGATAN 14 C MELLAN 10-00-11.15 
DÄREFTER, GK-SALEN, BMC, SÖLVEGATAN 19

Anmälan till seminariet inklusive lunch görs  
senast den 26 februari till exp@kom.lu.se

Antalet platser är begränsat.  
Klockan 10.00 prick stängs dörrarna på Fysicum

Under de senaste årtiondena har vi i Sverige gjort flera framsteg 
inom jämställdhetsområdet, även om det givetvis är mycket som 
återstår att förverkliga. Trots detta har vi - och trots att ”alla” 
tycker det är viktigt – fortfarande få kvinnor på ledande positioner 
inom samhällslivet. Styrelserummen är männens bastion och att bli 
vd inom näringslivet är ytterst få kvinnor förunnat. Att vara kvinna 
och erhålla höga akademiska positioner är inte heller det lättaste, 
trots kvinnors höga utbildning. Att blir chef för medieföretag och 
vara kvinna är inte heller särskilt lätt. Och varför är höga tjäns-
temän inom rättsväsendet oftast män?  Är vissa organisationer 
helt enkelt rädda för kvinnor? Den politiska viljan finns – i alla fall 
i form av läpparnas bekännelse om att jämställda organisationer 
gynnar alla verksamheter – vad är det då för hinder och motstånd 
som måste forceras? 

Det är dessa frågor seminariet De sista bastionerna – inga farliga 
kvinnor här... ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna 
till en rad namnkunniga personer inom olika samhällssektor och 
hur de ser på hur kvinnor kan forcera de sista bastionerna. 

Hjärtligt välkomna

GUNILLA JARLBRO Inst. för kommunikation och medier | 
INGER LÖVKRONA Inst. för kulturvetenskaper | CHARLOTTE 
ERLANSON-ALBERTSSON Inst. för experimentell medicinsk 
vetenskap | ANNIKA REJMER Rättssociologiska inst. | KAJSA 
WIDÉN Egen företagare | TOMAS BRAGE Fysiska inst. | BODIL 
RYDERHEIM Kansli LTH

10.00 – 10.15 Inledning och välkommen
  Lokal Fysicum, Sal A
  Tomas Brage och Gunilla Jarlbro 

10.15-11.15 Lasershow

11.15-11.45 Förflyttning till BMC + kaffe+ smörgås 
  därefter GK-salen

11.45-12.00 De sista bastionerna 
  Gunilla Jarlbro 

12.00-12.15 Arbetsmiljö och jämställdhet 
  Torbjörn von Schantz 

12.15-12.45 Tänk om kvinnor hade makt 
  över trafikpolitiken? 
  Karin Svensson Smith 

12.45-13.00  Mentometerövning
  Tomas Brage och Kajsa Widén

13.00-13.15  Prisutdelning Gunilla Jarlbro 
  utmärkelsen 

13.15-14.00  Lunch

Program

14.00–14.30  Ökad medvetenhet 
  men långsam förändring. 
  Om kvinnor och män på ledande 
  positioner i svenskt näringsliv
  Anna Wahl

14.30 -15.00    Min vision om en jämställd poliskår
  Helena Casu Häll

15.00-15.30  Kaffe 

15.30 -16.00  Har du modet, duktiga flicka?
  Christina Jutterström

16.00- 16.15   Mentometerövning 
  Tomas Brage och Kajsa Widén

16.15   Avslutning 
  Gunilla Jarlbro


