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Kvinna i politiken. 
Villkor och (o)möjligheter 
8 MARS 2018, KL 10.00 – 16.00
PLATS: SOL HÖRSAL, HELGONABACKEN 12, LUND

Du som vill äta lunch anmäler detta senast 
den 26 februari till gunilla.jarlbro@kom.lu.se

1922 fick Sveriges riksdag sin första kvinnliga ledamot och 92 
år senare är hela 43,6 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. 
Vi har sålunda ett parlament som får sägas vara i balans. 2014 
fick vi dessutom vår första feministiska regering. Hur har då 
allt detta påverkat kvinnors villkor och möjligheter i politiken? 
Forskningen visar att kvinnor oftare får avgå än sina manliga 
kolleger i samband med politiska skandaler, hur kommer det 
sig? Förväntas kvinnor ha en annan moralisk kompass än män 
i politiken? Vi har och har haft flera kvinnor som partiledare, 
några är kvar andra har fått avgå – är det svårare att få stöd i sitt 
ledarskap inom det egna partiet om man är kvinna?

2018 är det valår i Sverige och vi vet ingenting om utgången, 
mer än att vår nästa statsminister kommer att vara en vit, 
medelålders man. Den 30:e i ordningen sedan allmän rösträtt 
infördes 1921.

Det är dessa frågor seminariet Kvinna i politiken. Villkor 
och (o)möjligheter ska handla om. Vid seminariet får vi möta 
och lyssna till en rad namnkunniga politiker och forskare.

Hjärtligt välkomna

Gunilla Jarlbro | Institutionen för kommunikation och medier 

Inger Lövkrona | Institutionen för kulturvetenskaper 

Charlotte Erlanson-Albertsson | Institutionen för 
experimentell medicinsk vetenskap

Annika Rejmer | Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Tomas Brage | Fysiska institutionen 

Bodil Ryderheim | Kansli LTH

Kristina Arnrup Thorsbro | Universitetsförvaltningen

Maria Stanfors | Ekonomihögskolan

10.00 – 10.15 Inledning och välkommen 

 Gunilla Jarlbro

10.15 – 10.45 Feministisk politik i praktiken 

 Margareta Winberg

10.45 – 11.15  Bensträckare och kaffepaus

11.15 – 11.45 Kvinna i politiken – parlamentariska  
 debatter och karriärvägar

 Hanna Bäck

11.45 – 12.15 Vem leder vem och på vems villkor?

 Gudrun Schyman

12.15 – 12.30  Musik

12.30 – 12.45 Utdelning av Gunilla Jarlbro-  
 utmärkelsen

 Charlotte Erlanson-Albertsson

12.45 – 12.50 Musik

12.50 – 13.30  Lunch 

Program

13.30 – 14.00  Kommer jag stå ut!

 Elin Gustafsson

14.00 – 14.30 ”Hon väljs för att hon är en icke- 
 man” – kvinnan som anomali på  
 den politiska arenan

 Mia Marie Hammarlin

14.30 – 14.45 Bensträckare och fruktpaus

14.45 – 15.15 Att stå ut!

 Barbro Westerholm

15.15 – 15.45 Könskvotering – en möjlig utväg?

 Lenita Freidenvall

15.45 – 16.00  Avslutning 

 Gunilla Jarlbro


