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SOL - CENTRUMS HÖRSAL, HELGONABACKEN 12, LUND

Under de senaste årtiondena har vi i Sverige gjort flera framsteg 
inom jämställdhetsområdet. Trots detta har vi  - och trots att ”alla” 
tycker det är viktigt –  få kvinnor på ledande positioner inom sam-
hällslivet. Styrelserummen är fortfarande männens domän och att 
bli vd inom näringslivet är ytterst få kvinnor förunnat. Visst är det 
anmärkningsvärt att det är så svårt att bli chef och vara kvinna? 
Inte minst med tanke på att kvinnor som grupp är bättre utbildade 
än män, men de har ändå sämre lön och position i arbetslivet. Det 
tycks med andra ord vara en svag korrelation mellan utbildning 
och ledande position inom samhällslivet, åtminstone för den ena 
halvan av befolkningen. Den politiska viljan finns – i alla fall i form 
av läpparnas bekännelse om att fler kvinnor bör bli ledare – vad är 
det då för hinder och motstånd som måste forceras? Varför säger 
de som letar att de inte hittar kompetenta kvinnor till ledande 
poster? Letar de inte tillräckligt eller letar de på fel ställen?

Det är dessa frågor seminariet Kvinnor, ledarskap och makt 
ska handla om. Vid seminariet får vi möta och höra hur en rad 
namnkunniga kvinnor inom olika samhällssektor lyckats att nå 
de positioner de innehar. Utöver detta får vi även höra mer om 
ledarskap inom Lunds universitet.
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MODERATOR: GUNILLA JARLBRO

9.00 - 9.30 Kaffe och registrering

9.30 - 9.40  Inledning och välkommen
  Gunilla Jarlbro

9.40 - 10.00 Ledarskap inom LU 
  Nils Danielsen

10.00 - 10.10   Teater 

10.10 - 10.40   Skulle du rösta på henne?
  Gunilla Jarlbro

10.40 - 11.00 Bensträckare 

11.00 - 11.30 Karriär i IT/Telecom - som kvinna? 
  Charlotta Falvin

11.30 - 12.00 Prisutdelning

12.00 - 13.00 Lunch

Program

13.00 – 13.30 Jag är inte bara kvinna…
  Pia Kinhult

13.30 - 13.40 Teater

13.40 - 14.10 Trots att jag är kvinna
  Heidi Avellan

14.10 - 14.30  Kaffe

14.30 - 15.00 Don’t fuck with a fucker!
  Anna Serner

15.00 - 15.20 Vad har vi lärt oss av denna dag?
  Mia Marie Hammarlin

15.20 - 15.30 Teater

15.30   Mingel med förfriskningar


