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HILDA

Ära den som äras bör

P

å initiativ av generalsekreteraren
Anne (Ankie) Ramberg inrättades
Hilda den 18 januari 2006. När Ankie nu går i pension efter sommaren finns
det anledning att summera vad Hilda har
åstadkommit under dessa 13 år.
Det kan konstateras att Hilda i dag är
ett väl etablerat nätverk. De flesta kvinnor
som är verksamma inom advokatkåren
och rättsväsendet har kännedom om Hilda.
Många har också kommit i kontakt med
något eller några av Hildas olika projekt.
Denna verksamhetsberättelse har tagits
fram till Ankies ära och innehållet är tänkt
att spegla alla de aktiviteter som Hilda har
genomfört under åren. Utöver detta har
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vissa särskilt utvalda Hildor och Rubnar
generöst bidragit med artiklar. En rad intervjuer har också genomförts med personer som på olika sätt har och har haft anknytning till Hilda.
Ett särskilt tack kan riktas till de Hildor
som, utöver undertecknad, har ingått i den
kommitté som ansvarat för framtagandet
av denna publikation: Gudrun Antemar,
Kathrin Flossing, Maarit Jänterä-Jareborg
och Anna Skarhed.
Sammantaget blir detta en imponerande
läsning om ett imponerande projekt.
På alla Hildors vägnar
Maria Billing
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Hilda – en stridsmö
SÅ LADES GRUNDEN
Varför blir så få kvinnliga jurister chefer eller
delägare? År 2006 kallade Anne Ramberg till ett
möte för att diskutera den frågan.

Namnet
Hilda har
fornnordiskt
ursprung. Det
kommer ur
namnet Hild,
som var en
av Odens
valkyrior. Det
återfinns i
det isländska
ordet hildr,
»strid«, och
kan översättas med
»stridsmö«.
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Juristnätverket Hilda grundades på
initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg vid ett möte
på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick
sitt namn efter dagens namnsdagsbarn,
Hilda, som betyder
»stridsmö«.
Ett trettiotal av lan- Advokaten 2/2006.
dets ledande kvinnliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet
hade bjudits in för att diskutera orsaken till att
så få kvinnor blev chefer eller delägare, trots att
kvinnorna var i majoritet på juristutbildningarna
och fick de högsta betygen.
Mötesdeltagarna konstaterade att mer än hälften av dem som anställs vid advokatbyråer och
vid rättsväsendets olika myndigheter var kvinnor.
Men många kvinnliga advokater lämnade yrket
och sökte sig till annan verksamhet, och trots att
hälften av de biträdande juristerna var kvinnor
blev få av dem delägare. Inom domstolsväsendet
och polisen var situationen likartad, med mycket
få kvinnor på chefstjänsterna. I åklagarväsendet
fanns fler kvinnliga chefer, men inte på de högsta tjänsterna. Hildas grundare ringade snabbt
in den gemensamma nämnaren: att rättsväsendet
och advokatkåren gick miste om en mängd skickliga jurister på ledande poster, eftersom många av
de kompetenta kvinnorna inte fick chefsuppgifter
eller blev delägare i advokatbyråerna.

Mot den bakgrunden ansåg mötesdeltagarna
2006 att det var angeläget att vidta åtgärder för
att stötta kvinnor till att nå ledande positioner. Resultatet av diskussionerna blev nätverket Hilda.
Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara
ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling
inom
advokatkåren
och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor
att utvecklas i respektive yrke och därmed
öka antalet kvinnliga
chefer och delägare.
Hilda består i dag
av ett femtiotal kvinnor från olika delar av advokatkåren,
rättsväsendet och förvaltningen. Dessa, så kallade Hildor, verkar på olika sätt för att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas inom sina
yrken och inspirera dem att vilja testa på chefsrollen eller bli delägare i advokatbyrå.
Varje månad presenteras »Månadens Hilda« i
en kort intervju på Hildas webbplats.

HILDAS PROJEKT
För att nå sitt mål driver Hilda olika projekt: Hildary, Rakel, Sofia och Ruben.
Hildary består av lunchklubbar och andra
typer av seminarier där kvinnliga jurister kan
mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med
varandra och samtidigt lyssna till intressanta föreläsningar.
Rakel är en årlig konferens om kvinnligt ledarskap. Konferensen brukar locka runt 300 deltagare från rättsväsendet och advokatkåren.
Sofia är ett individuellt mentor- och praktik-
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med jämställdhet i sikte
program för kvinnliga jurister som ger ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar
av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Syftet med programmet är att motivera fler
kvinnor att bli chefer och delägare.
Ruben är ett nätverk av manliga jurister i ledande positioner inom advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen som vill stödja unga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare.
Mentorprogrammet Ruben – mentorskap i
grupp riktar sig till både kvinnliga och manliga
jurister med det övergripande målet att genom
diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli
chefer eller delägare. En Hilda och en Rubenman
fungerar som mentorer åt cirka åtta adepter med
blandade juristbakgrunder från rättsväsendet,
förvaltningen och advokatkåren.

de som behövs. Huvuddelen av adepterna lyfter
fram att det har varit betydelsefullt för dem både
att träffa jurister som är i ledande positioner och
att byta erfarenheter med andra unga jurister som
är i samma situation som de själva, sa Melissa
Agaeva Ghefouri.
Klara Lundh, som genom ett antal djupintervjuer utvärderade Hildas mentorskapsprogram
inom ramen för sitt examensarbete på juristprogrammet vid Stockholms universitet, kom också
fram till att mentorskapsprogrammen har påverkat kvinnors vilja att bli chefer och delägare på
ett positivt sätt.
KVINNOR I JURISTYRKENA 2006–2018 (%)
60

n
2006

50

n
2018

40

HILDAS ARBETE HAR HAFT BETYDELSE
I Advokaten nr 9 2016 uppmärksammades Hilda som då tioårsjubilerade. Det konstaterades att
jämställdheten hade kommit långt även om målet
inte var nått på alla områden. Hilda och de två
mentorskapsprogrammen Ruben och Sofia hade
påverkat kvinnliga jurister positivt i deras yrkeskarriärer. Det visade två av varandra oberoende
studier.
Den ena undersökningen om nätverket Hildas
mentorskapsprogram är en enkätstudie som hade
gjorts av forskningsassistenten jur. kand. Melissa
Agaeva Ghefouri under Maarit Jänterä-Jareborgs
handledning. Den viktigaste slutsatsen av studien
är att mentorprogrammen fyller en viktig funktion för adepterna.
– Med något undantag anser i princip alla
adepter att programmen har påverkat dem indirekt på ett positivt sätt. Programmen har stärkt
dem i deras yrkesroll och gett dem verktyg för
att ta steget mot en chefsposition. Mötena med
mentorerna har gett adepterna det självförtroen-
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FLER KVINNOR HAR TAGIT LEDARROLLEN UNDER ÅREN MED HILDA
Andelen kvinnliga chefer har ökat kraftigt inom
juristyrkena under åren med nätverket Hilda.
Sedan juristnätverket Hilda grundades 2006
har andelen kvinnor i ledande positioner blivit märkbart fler inom alla sektorer som ingår i
Hildas målgruppsområde. På vissa områden har
ökningen varit mycket hastig. Men skillnaderna
är fortfarande stora mellan de olika branscherna och yrkesgrupperna, vare sig det gäller absoluta tal, andelen kvinnor eller hastigheten i förändringarna. n
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KRÖNIKA: KERSTIN SKARP

Kvinnliga
nätverk
– behövs
det?
S

om ung funderade jag aldrig eller i vart fall
väldigt sällan på om det var skillnad mellan
kvinnor och män. Jag växte upp med fyra
äldre syskon, två bröder och två systrar. Om bröderna behandlades annorlunda än vi systrar tog
jag för givet att det berodde på att de var äldre.
Som student i Uppsala bodde jag i en studentkorridor med såväl kvinnor som män och vi var definitivt olika men var däremot lika värda. Det var
lika självklart att dricka kaffe med de kvinnliga
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grannarna på eftermiddagen som att dricka vin
hela natten med de manliga eller tvärtom. För det
mesta hjälptes vi åt och gjorde vi inte det så hade
det inte med några principer om könsuppdelning
att göra. På våra korridorfester tillagades maten
för övrigt alltid av en och samma unga man.

B

åde före och under studietiden arbetade jag
mycket i storkök och vad är speciellt med
storkök? Jo, de består, i vart fall gjorde de det
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då, av en stor del kvinnlig personal. Min grundsyn och min erfarenhet säger mig att arbetsplatser med blandad könsfördelning är det bästa av
många skäl. Men under min kökstid var jag som
sagt omgiven av kvinnor och lärde mig att uppskatta den samhörighet som jag upplevde. Många
var de timmar när vi satt tillsammans och skalade potatis till ett helt regemente eller till ett stort
sjukhus. Det tar tid och gav möjlighet till många
och långa samtal om vitt skilda ämnen. Av samta-
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len kom många erfarenheter och visdomsord som
jag fortfarande bär med mig. Ännu mer berikande var det att vi ofta kom från olika kulturer, var
i olika åldrar och olika faser i livet. Men någonstans fanns en samhörighet och därmed förståelse
för olika livssituationer.

N

är jag senare blev åklagare deltog jag under en tid i ett projekt som jag vill minnas drevs av Länsstyrelsen i Stockholm

Kerstin Skarp,
vice riksåklagare.
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och vars syfte var att stötta brottsutsatta kvinnor.
Om det var tanken eller om det bara blev så på
grund av ämnet var vi bara kvinnor i arbetsgruppen. Där var jag, åklagaren, en polis, socialtjänstemän, en sjuksköterska samt en
representant från en kvinnojour
och vi var alla kvinnor. Under
det arbetet kom jag åter på mig
själv med att känna en väldig
samhörighet och en trygghet av
att bara vara omgiven av kvinnor. Känslan späddes på när vi
en gång besökte en kvinnojour,
där bara kvinnor fått vistats,
och om dessa väggar kunnat tala
hade de vittnat om många skilda
kvinnoöden.

Ä

»SÅ SVARET PÅ MIN
EGEN FRÅGA BLIR, DET
KANSKE INTE BEHÖVS
KVINNLIGA NÄTVERK
MEN DE GÖR
NYTTA GENOM ATT
SKAPA KÄNSLAN AV
EN SJÄLVKLAR SAM
HÖRIGHET OCH
DÄRMED TRYGGHET.«

nnu senare fick jag förmånen att komma med
i nätverket Hilda som ju
bara består av kvinnor. Många
olika kvinnor från varierade
verksamhetsområden men med det gemensamma att det är starka, självständiga, pratglada och
framgångsrika kvinnor. Vilken mix! Det har varit
en enorm förmån att få vara med och ta del av
allas olika erfarenheter och klokhet. Det är inte
så att vi pratar om att vi bara är kvinnor men jag
har en känsla av att vi är mer generösa och mer
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uppmärksamma mot varandra i en ren kvinnogrupp. Vi släpper in män ibland, vilket är mycket trevligt och berikande, men det är en speciell
känsla av trygghet med bara oss kvinnor.

I

Hildas mentorprogram, Sofia, har jag haft förmånen att
umgås med yngre kvinnor på
väg upp i karriären. Jag har under åren hunnit med nio adepter
från olika verksamheter: förvaltningen, rättsväsendet samt advokatbyråer och förutom att de
kommer från skilda verksamheter så har alla varit olika till sättet. Jag har dock alltid hittat och
känt en stor gemenskap med alla
och därmed också fått förståelse för deras respektive världar.
Kanske jag skulle haft det även
med manliga adepter men inte
på samma självklara sätt.

S

å svaret på min egen fråga blir, det kanske
inte behövs kvinnliga nätverk men de gör
nytta genom att skapa känslan av en självklar samhörighet och därmed trygghet.
Men för att nätverk ska fungera måste det finnas en eldsjäl som håller ihop dem. Det behövs en
Anne Ramberg! n
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INTERVJU: ANDERS DANIELSSON

»Mentorskap är oftast
givande för båda parter«
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, är med i nätverket
Ruben och medverkar i Ruben-mentor
programmet.

Anders
Danielsson
på Rakelkonferensen
2016.

Varför engagerade du dig i Ruben?

– Jag tyckte att det var positivt att ingå i ett
nätverk som gav en god relation, samtidigt som
man får tillfälle att utföra en viktig uppgift.
Hur många adepter har du varit mentor för?

– Jag var mentor från maj 2014 tillsammans
med advokat Maria-Pia Hope på Vinge. Vi var
mentorer för mellan åtta och tio adepter. Det var
både advokater, åklagare och andra tjänstemän i
förvaltningen. De var i åldern mellan 30 och 40 år.
Varför valde du att bli mentor inom projektet?

– Anne Ramberg frågade mig om jag ville delta.
Jag kände inte till mentorprogrammet innan, men
jag blev intresserad och tyckte att det var viktigt
att kunna vara mentor för flera personer i grupp,
inte bara för en individ.
Varför behövs Hilda?
Vad har varit det bästa med att vara mentor?
Vad har du fått ut av det?

– Det gav mig många nya insikter Det fanns ett
»chefstänk« hos adepterna, och vi talade mycket
om risker och möjligheter kring att vara chef. Och
jag är tacksam för att jag fick lyssna på adepternas erfarenheter, som jag kanske inte hade reflekterat särskilt mycket över. Mentorskap är oftast
givande för båda parter. Det ger oerhört mycket
tillbaka – det är verkligen win–win. Ibland kan
man undra om det inte är mer givande för den
som är mentor!
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– Jag har inte haft så mycket av mentorer under min karriär, men det är något som jag gärna
skulle ha velat ha. Man behöver någon man kan
prata med. Man kan inte reda upp allting själv. Så
Hilda behövs!
Vad är det viktigaste Hilda har uppnått och uträttat sedan starten?

– Jag antar att Hilda har haft stor betydelse för
att stärka kvinnors självkänsla, ge kunskap om
hur man hanterar komplexa frågor och betona
att beslutsfattande är en konst i sig. n
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Hilda och Ruben – något 
B
Axel
Calissendorff,
advokat och delägare i Calissendorff Swarting
Advokatbyrå KB,
tillika ordförande i Sveriges advokatsamfund
2001–2004.
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land Advokatsamfundets medlemmar fanns
i början av 2000-talet ett stort och stundtals
högljutt tryck på att samfundet i skilda hänseenden borde verka för en förändring och modernisering av branschen. En omständighet som
föranledde stor uppmärksamhet var att kvinnliga yngre jurister på advokatbyråerna, i mycket
högre utsträckning än män i motsvarande positioner, inte fortsatte sin yrkeskarriär på en advokatbyrå. De kvinnor som efter några år på advokatbyrå fortsatte sin yrkeskarriär på annat håll
valde ofta ett annat juristyrke, såsom till exempel
bolagsjurist, förbundsjurist, åklagare, domare,
kronofogde eller inom internationella organisationer där de ofta kom att trivas bättre. Chefs
juristerna på de stora företagen är numera påfallande ofta kvinnor.
Den nu i korthet beskrivna utvecklingen är ett
stort problem för advokatbranschen. Det var ett
återkommande ämne när Anne Ramberg som
samfundets generalsekreterare mötte ledamöterna vid avdelningsmöten och i andra sammanhang.
Advokatbyråerna var då, i ännu högre utsträckning än i dag, dominerade av manliga
delägare och de uppfattades som konservativa
med en kultur och med kriterier för att bli delägare som missgynnade kvinnor. Anne Ramberg blev drivande i en förändringsprocess där
Hildanätverket har kommit att spela en central
roll. Initiativet var helt hennes eget och man kan
säga att det är och har varit hennes baby. Det hon
har skapat är hon värd beundran och tacksamhet för.
Anne Ramberg har också gång efter annan
kraftfullt verkat för att hyfsa debatten när debattörer, mest utanför advokatbyråernas hägn, har
anfört osakliga och tendentiösa argument som
omotiverat har riskerat att skada advokatbran-

schens anseende både bland yngre jurister och i
och utanför rättssamhället i stort. På så sätt har
hon försvarat branschens intressen mycket bättre än vad företrädarna för advokatbyråerna
förmådde. En särskild akilleshäl är att andelen
kvinnliga delägare på de stora välrenommerade
och lönsamma byråerna fortfarande är påfallande låg och utvecklingen går alldeles för långsamt.
Hilda grundades för snart 13 år sedan.

S

om Rubenman vid några skilda tillfällen har
det varit en förmån att tillsammans med en
med-mentor, som i mitt fall alltid har varit en
mycket framstående kvinnlig jurist i andra yrken
än advokatyrket, få tala med många unga ambitiösa kvinnliga jurister om ämnen som i) karriärplanering, ii) betydelsen av att tidigt bygga egna
nätverk, iii) problem relaterade till att ledarskapet på byrån i skilda hänseenden är dysfunktionellt, iv) hur man förbereder sig för ett utvecklingssamtal, v) hur man får ihop livspusslet samt
vi) aspekter på hur man kan utveckla förtroenden
och på så sätt kan förbättra sig som entreprenör
och rörelseidkare. För oss mentorer har det varit fråga om begränsade insatser och nyttan för
adepterna ska inte överskattas, men det är likväl
mitt intryck att adepterna i allmänhet har uppskattat dynamiken i gruppen och då och då utvecklat bestående relationer med andra gruppmedlemmar. Vid några tillfällen har adepter hört av
sig för korta samråd rörande karriärplanering eller andra för adepterna viktiga frågor efter det att
mentorsuppdraget har upphört.
Mycket återstår tveklöst att göra och det är
självklart att samfundet och de enskilda advokatbyråerna kontinuerligt och kraftfullt har att verka för att stärka advokatyrkets attraktivitet för
unga jurister; att utveckla förbättringspotentialen
är viktigt av många skäl. Avgörande för advokat
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om tidsandan då och nu
yrkets framtida attraktivitet är att byråerna kan
erbjuda utvecklande arbetsuppgifter, god utbildning, attraktiva arbetsförhållanden, däribland lön
och andra villkor, samt att utvärderingen av medarbetare sker på sätt och efter principer som uppfattas som rättvisa och grundade på meritokrati.
Det ska så klart vara fullt möjligt, för både män
och kvinnor, att kombinera advokatyrket med ansvar för familj
i jämställda relationer. En viktig
fråga handlar också om att til�lämpa en på olika sätt diversifierad rekryteringspolicy. Många
delar nog min erfarenhet om att
de svåraste uppdragen löses bäst
av lag och grupper i vilka medarbetarna har olika bakgrund och
erfarenhet och där kulturen är
öppen på så sätt att olika infallsvinklar bidrar till
bättre och mer sofistikerad problemlösning.
Ansvaret ligger primärt på de enskilda byråerna. Byråernas kulturer och vinstdelningssystem
skiljer sig åtskilligt från varandra och så bör det
nog också vara. För min del är jag övertygad om
att byråer som är ett så kallat true partnership
och som för anställda jurister, i varje fall under
de första 3–4 åren, har en fast lönestege, har ett
försteg framför byråer som har en kombination
av ett så kallat eat what you kill-system och individuell prestationsbaserad lön. Det gäller särskilt
om systemet finns på en byrå som har en bra kultur och attraktiva uppdrag. Några av de ledande byråerna i vår omvärld är just olika former
av true partnership, låt vara att jämställdhet inte
kan sägas ha varit ledstjärnan för dessa byråers
framgång.
Advokatbyråers allt starkare fokus på lönsamhet inger oro. Det råder ingen tvekan om
att ledande byråer ser lönsamhet som en myck-

et avgörande och betydelsefull framgångsfaktor.
Byråerna kräver och premierar mycket stora prestationer med ett allt större fokus på registrerad
tid. Ingångslöner på 45 000 kronor i månaden för
unga jurister som kommer direkt från universitet
lär visserligen vara mycket ovanligt, men höga löner tidigt i karriären är ägnade att skapa en press
på omedelbara höga prestationer. Det finns risk att det medför att jurister registrerar mer än
vad som faktiskt nedlagts alternativt ägnar mer tid, inte sällan
genom att engagera fler medarbetare, än vad som är motiverat
med hänsyn till klientens intresse och vad saken rör. Det gäller
både i transaktioner och i processer. Arvodena framstår då
och då som utomordentligt höga och om arvodena inte anses skäliga så är det ett allvarligt hot
mot trovärdigheten i förhållande till klienterna
och även i förhållande till domstolarna, myndigheterna och allmänheten i stort. Man kan naturligtvis fråga sig varför jag gör denna utvikning
här. Det hänger samman med att ett överdrivet
fokus på lönsamhet och arbetade timmar leder
till en kultur som är skadlig för de många goda
grundläggande värden som god advokatsed ska
säkerställa, vilket hämmar möjligheten att långsiktigt utveckla advokatbyråerna till den verkligt
goda arbetsplats som de bör vara i klienternas
och medarbetarnas intresse. Det i sin tur är ägnat
att försvåra de värden och den byråkultur som
Hilda har avsett att verka för.

»MIN FÖRHOPPNING ÄR
ATT HILDANÄTVERKET
KAN FORTSÄTTA ATT UTVECKLAS OCH FÖRÄDLAS
UNDER MÅNGA ÅR.«
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vslutningsvis är det min förhoppning att
Hildanätverket kan fortsätta att utvecklas
och förädlas och anpassas efter nya förhållanden under många år. n

11

HILDARY

HILDARY
Sedan 2006 anordnar Hilda, inom ramen för Hildary,
regelbundna lunchklubbar, frukostseminarier och kvällsföreläsningar på olika platser runt om i landet, exempelvis i Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping.
Syftet med Hildary är att skapa mötesplatser för
kvinnliga jurister inom advokatkåren, rättsväsendet
och förvaltningen där det ges möjlighet att lyssna till
intressanta och relevanta föredragshållare och utbyta
erfarenheter med andra jurister. Ett flertal seminarier
hålls i samarbete med Advokat i framtiden (Advokatsamfundets forum för unga advokater och jurister),
vilket innebär att seminarierna besöks av både kvinnliga
och manliga jurister.
Seminarierna har varit populära och sedan starten har
sammanlagt fler än 10 000 jurister samlats för att delta
vid dessa. Även föredragshållarna har varit många. Nedan presenteras ett urval av de många gästföreläsarna.

Hildary – fler än
HÄR ÄR ETT URVAL AV DE MÅNGA GÄSTFÖRELÄSARNA:

Mahmut Baran,
justitieråd i Högsta
förvaltningsdomstolen.
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l dåvarande riksdagsledamoten Thomas
Bodström l dåvarande justitiekanslern
Anna Skarhed l biskop em. Caroline Krook
l dåvarande chefstjänstemannen för kris
hantering vid kansliet för krishantering i
Statsrådsberedningen Therese Mattsson
l advokaten och författaren Jens Lapidus
l dåvarande chefsjustitieombudsmannen
Elisabet Fura l dåvarande länspolismästaren
Carin Götblad l dåvarande generaldirektören för Domstolsverket Barbro Thorblad
l dåvarande EU-ministern Cecilia Malmström

l dåvarande koncernchefen och vd:n för
SEB Annika Falkengren l författaren Lena
Andersson l dåvarande partiledaren Gudrun Schyman l statssekreteraren Catharina
Espmark l dåvarande riksrevisorn Margareta
Åberg l näringslivsprofilen Percy Barnevik
l justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Mahmut Baran l politikern och
författaren Birgitta Ohlsson l professorn
Christina Ramberg l dåvarande rättschefen vid Justitiedepartementet Charlotte
von Essen l dåvarande generaldirektören
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10 000 besökare
för Migrationsverket Anders Danielsson
l vice riksåklagare Kerstin Skarp l diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg
l dåvarande näringsministern Annie Lööf
l dåvarande riksdagsdirektören Kathrin
Flossing l dåvarande ordföranden i Högsta
förvaltningsdomstolen Sten Heckscher
l dåvarande pressombudsmannen Yrsa
Stenius l Zia Mody, en av Indiens mäktigaste
affärskvinnor samt grundare av och managing
partner på en av Indiens mest välrenommerade advokatbyråer, AZB & Partners.
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Bitte Hammargren.
journalist, författare
och Mellanösternanalytiker.
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KRÖNIKA: ANNA SKARHED

Varför provocerar
»K
1. Feminism är
enligt SAOL
en rörelse för
jämställdhet
mellan kvinnor
och män.
2. Se t.ex.
InfoTorg Juridik 29/4 2010,
Riksrevisionens
rapporter 30/3
2010 (dnr 322009-0611)
och 29/11 2011
(dnr 32-20110244) samt SvD
Brännpunkt
17/7 2010.
3. Expressen
22/4 2010 och
SvD 24/7 2010.
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vinnor är i majoritet på juristutbildningarna. De har de bästa betygen och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid
advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten. Men de finns sällan i toppen som chefer.
Det vill nätverket Hilda förändra.« Så presenteras Hilda på Advokatsamfundets webbplats och
det är bakgrunden till att Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tillsammans med
ett antal andra kvinnor med chefspositioner inom
rättsväsendet år 2006 bildade nätverket Hilda.
Det var knappast något revolutionärt initiativ.
I vår grundlag (RF 1:2) stadgas bland annat att
det allmänna ska verka för att alla människor ska
kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet som tar sikte på kön och innebär att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv.
Visst finns det även i dag i Sverige personer eller grupper som inte anser att kvinnor och män
ska vara jämställda. Men för de flesta i vårt land
är det en självklarhet att kön inte ska avgöra en

individs möjlighet att välja yrke eller begränsa
hennes livsrum. Och det officiella Sverige har under decennier, oavsett politisk färg, stått bakom
kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män.1
Nationella handlingsplaner för jämställdhet, en
jämställdhetslag, regleringsbrev med uppdrag till
myndigheter att aktivt arbeta för jämställdhet, en
europeisk jämställdhetspakt och ett europeiskt
jämställdhetsinstitut är exempel på offentliga initiativ för att åstadkomma en större jämställdhet.
Det är detta som också Hilda vill bidra till.

S

å hur kommer det sig då att Hilda och även
Ruben, män som också anser att det är viktigt att fler kvinnor uppmuntras att ta sig an
chefsuppdrag, har uppfattats som provocerande
och utsatts för kritik? Om man googlar »Hilda«
finner man rubriker som: »Hilda och Ruben, nätverken som styr landet«, »Feministiska nätverket
Hilda och Ruben allt starkare«, »Vi kan inte lita
på domstolarna, Hilda, Ida och Ruben styr allt«
och med hänvisning till Hilda, »Nätverk som hotar rättssäkerheten«.
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Hilda och Ruben?
Att extrema individer och grupper beskriver
Hilda som ett feministiskt hot mot rättssäkerheten är skrämmande och sorgligt men inte något
att bli förvånad över. Men att även seriösa medier, Riksrevisionen och en välrenommerad riksdagsledamot, tillika ledamot i Riksrevisionens
styrelse, ansett det vara problematiskt och bland
annat menat att det skulle kunna vara förtroendeskadligt att ledamöter i Domarnämnden är engagerade i Hilda, hur förklarar man det?2
Ärligt talat är det mycket svårt att förstå. De
jämställdhetssträvanden som bär upp Hilda ligger helt i linje med de krav som regering och
riksdag uppställt. Alla kvinnor och män med offentliga uppdrag är ålagda att arbeta för att öka
jämställdheten i samhället. Detta gäller också ledamöterna i Domarnämnden.

H

ur skulle ett engagemang för att kvinnor
och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter kunna vara förtroendeskadligt? Hildas olika verksamheter;
mentorskapsprogrammet Sofia, den årliga Rakel-
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dagen liksom de luncher som anordnas på flera
platser i landet, syftar till att inspirera och uppmuntra yngre kvinnor inom olika juridiska professioner att vilja ta steget att bli chefer. Att antyda att ett sådant engagemang skulle kunna
grunda jäv och att det skulle finnas en risk att
de kvinnor som deltagit i Hildas verksamhet i
sina olika chefsfunktioner inte skulle upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet vid fullgörandet av förvaltningsuppgifter eller kravet att
skickligheten ska väga tyngst i anställningsärenden utan favorisera kvinnor på osakliga grunder
måste betecknas som uppseendeväckande.
Det är alltid svårt att bemöta åsikter och argument som framstår som ologiska och orimliga.
Advokatsamfundets generalsekreterare betecknade kritiken som rent nonsens och hoppades
att Riksrevisionens granskningsrapport var ett
olycksfall i arbetet.3 Det är nu snart tio år sedan
och i seriösa medier har det inte förekommit något motsvarande därefter. Låt oss hoppas att det
kan tolkas som ett steg framåt i arbetet för en
ökad jämställdhet. n

Anna Skarhed,
före detta
justitiekansler.
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INTERVJU: CATHARINA ESPMARK

»Inte minst viktig
är uthålligheten«
Catharina Espmark är statssekreterare i
Justitiedepartementet och med i nätverket
Hilda sedan starten. Hon har varit mentor i
Hildas båda mentorprogram, Sofia och Ruben.

ka kulturer och olika sätt att vara chef på. Mycket är likt – det är universella problem – annat är
olikt. Det har också varit fint att hålla kontakten
efter att mentorskapet har upphört.
Varför behövs Hilda?

Under vilka perioder har du varit mentor? Hur
många adepter har du varit mentor för?

– Jag var med från början när mentorprojektet
Sofia drog igång. Om jag räknar ihop det blir det
fem adepter. Sedan har jag också varit med i Ruben – mentorskap i grupp.
Varför valde du att bli mentor inom projektet?

– Om jag kan bidra på något sätt till att en
g anska nybliven chef som är kvinna kan stärkas i
sin roll, eller om jag kan entusiasmera någon att
vilja bli chef, vill jag gärna göra det. Och jag är
glad över att vara med och bidra – i det stora till
att ytterligare kvinnor blir chefer inom rättsväsendet, och i det lilla genom att få vara ett bollplank och peppa någon att stärkas i sin chefsroll
eller vilja bli chef.
Vad har varit det bästa med att vara mentor?
Vad har du fått ut av det?

– Jag tycker att ett mentorprogram är till för
adepten! Om jag får ut någonting är det ett plus,
men det är inte syftet. Det har varit väldigt lärorikt att få reflektera tillsammans med någon från
en annan verksamhet över situationer i arbetslivet. Framför allt har det varit intressant med oli-
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– Det finns inte tillräckligt många chefer eller delägare som är kvinnor, och verksamheterna
skulle må bättre av att det var fler kvinnor. Därför
behövs Hilda och andra initiativ som kan bidra
till att utvecklingen går framåt.
Vad är det viktigaste Hilda har uppnått och uträttat sedan starten?

– Jag tror att Hilda, som en av många aktörer,
har bidragit till att kvinnor har inspirerats till att
bli chefer och stärkt några som har blivit chefer.
Det är en viktig signal i rättsväsendet att Hilda
finns och verkar. Och inte minst viktig är uthålligheten – att Hilda har hållit på i oförminskad och
växande styrka sedan 2006.
Vilken är den främsta utmaningen för Hilda nu?

– Anne Ramberg har varit otroligt viktig för
Hilda som den modiga motorn, med drivkraft,
entusiasm och förståelse för vad som behövs. Så
det blir en utmaning när hon släpper rodret.
Hur ser utvecklingen i framtiden ut för kvinnorna inom advokatkåren och rättsväsendet?

– Jag tror att det finns förutsättningar för att
det blir allt fler chefer inom rättsväsendet och allt
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fler delägare inom advokatkåren. Men jag tror att
det krävs ett aktivt arbete under överskådlig tid
för att det inte ska gå för långsamt, och där kan
Hilda ha en viktig roll tillsammans med andra insatser.
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Varför engagerade du dig i Hilda?

– Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om
jag ville vara med! Jag hade själv en arbetsledande funktion vid den tidpunkten och uppfattade
att det fanns ett stort behov. n
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Cirkushästen

H
Mari Heidenborg, justitiekansler

Personligt:
Älskar quiz,
missar aldrig
»På spåret«.
Chefstips:
»Vänlighet är en
underskattad
egenskap, även
för chefer.«
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äromkvällen, när jag kom hem efter att ha
varit moderator vid en debatt, möttes jag
av maken som lite roat hälsade mig med
kommentaren att »jaha, nu har cirkushästen varit
ute på nya äventyr«.
Den där kommentaren fick mig att fundera lite
på mig själv och hur jag möjligen uppfattas, är jag
den där cirkushästen som alltid hoppar högt när
kameran slås på och framför allt, vill jag vara det?

J

ag har under närmare ett decennium på olika
sätt jobbat för en bättre mediehantering inom
domstolarna. Det har fört mig till den ena
tv-soffan efter den andra och till oräkneliga
debatter, intervjuer och framträdanden i olika
sammanhang. Jag är än i dag lika nervös inför
varje framträdande och jag är alltid lika arg på
mig själv varje gång jag har tackat ja till någon
ny soffa eller debatt. Och då kan man ju verkligen fråga sig varför jag ändå gör det här, varför
jag ställer mig där framför kameran eller publiken och håller låda? Jag är medveten om att jag
nog kan låta inte så lite högtravande men i grunden handlar det om att jag gillar det öppna och
demokratiska samhälle som vi lever i och att jag
vill att vi ska fortsätta att kunna leva i ett sådant
samhälle.
Mycket av det vi gör i domstolarna är intressant både för media och för allmänheten. Det
innebär helt enkelt att det skrivs mycket om oss
och om våra mål. Det tycker jag också är helt riktigt, inte minst ur det perspektivet att vi i vårt dö-

mande har stor makt och att det därför är viktigt
att vi granskas. Domstolens roll måste också ses i
ett större perspektiv, som en del av hela det demokratiska styrelseskicket. Självständiga domstolar
befolkade av lika självständiga domare är en av
själva grundbultarna i en demokratisk samhällsordning. Om vi tillåter en allmän misstro mot
domstolarna att breda ut sig får det stora konsekvenser, inte bara för oss utan för hela rättssamhället och för samhället i stort. Därför måste vi
domare bli bättre på att förklara varför vi dömer
som vi gör och se till att de mer eller mindre berättigade ifrågasättanden som ska göras av vårt
arbete görs utifrån riktiga utgångspunkter.

D

et är detta som ligger bakom mitt engagemang i fråga om vår mediehantering. För
det är ju genom media som vi når ut till
allmänheten. Förtroende är inte något som man
bara får eller har utan det måste förtjänas och
upprätthållas. Och det ställer krav på oss domare. Jag har haft och har fortfarande en stark drivkraft att arbeta med de här frågorna och det har
varit en naturlig väg för mig att söka chefstjänster
för att få större möjligheter att påverka och förändra. Om jag tänker efter ordentligt är det faktiskt det här engagemanget som har gjort att jag
har blivit chef.
Jag tror att det är bra att ha en drivkraft. När
jag ibland får frågan vad det var som gjorde att
jag valde att bli chef så är svaret enkelt för mig.
Jag vill påverka och förändra och jag kan i dag
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med tillfredsställelse se på den förändring som
faktiskt har skett i våra led när det gäller inställningen till media och till förtroendefrågor generellt. Och det känns skönt att veta att jag i vart
fall har någon del i den utvecklingen.

D

et handlar också en del om att våga göra
det man tror på, även i motvind. Att våga
ta plats och att sticka ut hakan och att
fortsätta göra det trots att ens kolleger kanske
inte direkt gör vågen. Så var det för mig, i alla
fall när vi började att mer på allvar arbeta med
en ökad öppenhet mot media, och jag har under
åren fått rätt många klappar på axeln som inte
varit av det mer välmenande slaget.
Vi kvinnor kan nog generellt bli lite bättre på
det där med att ta plats. Det är nog lätt hänt att
vi tycker att någon annan kan göra det i stället
och säkert mycket bättre. Jag vet ju av egen erfarenhet att anledningen till att just jag så ofta blir
tillfrågad om att delta i olika sammanhang är att
det behövs en kvinna som balans mot alla manliga deltagare. Så det är helt klart att det finns gott
om plats för fler kvinnor som känner sig manade.

S

å, trots allt kommer jag nog fortsätta att
vara den där cirkushästen. Jag vet numera
att jag faktiskt fungerar rätt bra där i strålkastarljuset. Jag vet också att jag arbetar för något som är bra mycket mer viktigt. Och jag är
nöjd med att jag som chef kan fortsätta att driva
utvecklingen framåt. n
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SOFIA

Sofia – ett unikt och uppskattat
INDIVIDUELLT MENTORPROGRAM FÖR KVINNLIGA
JURISTER SEDAN 2006
Sofia – Hildas första projekt – är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister
verksamma på advokatbyrå och inom
rättsväsendet och förvaltningen. Syftet med
programmet är att ge adepterna ökad insikt
om vad chefsrollen innebär inom olika delar
av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Målet med programmet är att öka
motivationen för de medverkande att vilja
bli chefer och delägare samt bidra till den
professionella utvecklingen i ledarrollen.
Pilotomgången av Sofia gick av stapeln
den 15 maj 2006 och hade då formen av
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ett praktikprogram. Adepterna genomgick
praktik på sina respektive mentorers arbetsplatser. Pilotverksamheten var mycket
uppskattad och Hilda bestämde att verksamheten skulle permanentas. Hösten
2007 startade en ny omgång av Sofia.
Programmet hade då ett tydligt fokus mot
mentorskap, vilket programmet har haft
sedan dess. Programtiden är vanligtvis ett
år. Under denna tid arrangerar Hilda tre gemensamma möten till vilka samtliga mentorer och adepter bjuds in. Däremellan träffas
mentorparen regelbundet.
Deltagandet i Sofia är efterfrågat. Antalet
adepter i programmet har därför utökats de
senaste åren. När den trettonde omgången
av Sofia avslutas i december 2019 kommer
över 180 kvinnliga jurister ha haft förmånen
att delta som adepter i programmet.

ERFARNA MENTORER
OCH AMBITIÖSA ADEPTER
Mentorerna utgörs av medlemmarna i
nätverket Hilda. Nätverket Hilda består av
ett femtiotal framstående kvinnliga jurister
från advokatbranschen, rättsväsendet och
förvaltningen som har eller har haft ledande
positioner. Dessa turas om att agera mentorer inom ramen för programmet. Det
händer också att kvinnor som inte ingår i
närverket tillfrågas om de vill agera mentorer. På så sätt tillvaratas kompetens som
finns utom nätverket. Tillskottet av externa
mentorer bidrar också till att matchningen
av adepter och mentorer kan optimeras.
Adepterna nomineras av medlemmarna
i Hilda och det manliga nätverket Ruben.
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Den 17 september 2018 avslutades 2017–
2018 års omgång av mentorprogrammet
Sofia. Ett drygt trettiotal mentorer och adepter samlades i Advokatsamfundets lokaler i
Stockholm för en sammanfattande diskussion och gemensam avslutningsmiddag.

mentorprogram
Adepterna ska ha kommit en bit i sin yrkesmässiga karriär. I regel söker de chefstjänster, är aktuella för delägarskap på byrå eller
har nyligen blivit delägare eller tillträtt en
chefstjänst eller befordrad tjänst.
Gemensamt för mentorerna och adepterna är att de har visat ett särskilt intresse för
chefs- och ledarskapsfrågor.

ETT MENTORPROGRAM ÖVER
VERKSAMHETSGRÄNSERNA
Sofia bygger på ett korsvist utbyte mellan
olika verksamheter. Ambitionen är därför
att hälften av adepterna ska vara verksamma i advokatbranschen och hälften inom
rättsväsendet eller förvaltningen. Av samma
skäl är mentorparen i regel sammansatta
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på så sätt att mentorn och adepten arbetar
inom olika verksamheter. Detta har visat sig
vara ett framgångsrikt koncept som bidrar
till öppenhet i samtalen och att såväl mentorer som adepter tillförs nya perspektiv.
Mentorprogrammet Sofia ger alltså inte
enbart adepterna möjlighet till att reflektera
kring sin egen karriär under ledning av en
erfaren mentor, utan även en unik möjlighet
att utöka sina nätverk bortom sina verksamhetsområden.

POSITIVA RESULTAT
Efter varje avslutad omgång av Sofia genomförs en utvärdering då mentorer och
adepter får möjlighet att anonymt utvärdera
programmet. Deltagarna får också möjlighet
att vid den gemensamma avslutningsträffen

summera och reflektera över hur mentortiden har varit. Utvärderingarna har visat
mycket positiva resultat, bland både mentorer och adepter.
I samband med Hildas tioårsjubileum 2016
genomfördes två oberoende studier för
att undersöka resultatet av Hildas tioåriga
arbete. Studierna visade att Hildas mentorprogram, däribland Sofia, fyller en viktig
funktion och att de har påverkat kvinnliga
juristers vilja att bli chefer och delägare på
ett positivt sätt (läs mer om studierna på
sidan 5).
Ytterligare ett kvitto på att mentorprogrammet Sofia har haft betydelse för kvinnliga jurister är det faktum att före detta
adepter tackar ja till att bli mentorer då de
vill »ge tillbaka« och själva bidra till yngre
juristers utveckling.
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Viktigt med
förebilder
D

et är både kul och lite ledsamt att skriva
de här orden till Hildas fantastiska initiativtagare och motor Anne (Ankie) Ramberg. Kul därför att det finns så mycket beröm
att ösa över Ankie för det sätt som hon drivit Hildaprojektet och inspirerat alla oss övriga Hildor
att vara mentorer för unga jurister och tala i olika sammanhang för att dela med oss av våra erfarenheter. Ledsamt för att skälet är att Ankie går
i pension. Men att gå i pension innebär ju inte att
sluta engagera sig. Tvärtom kommer det väl nu
att finnas mer tid för ännu fler frågor. Jag hoppas
verkligen att Hilda kommer att fortsätta få del av
Ankies energi och idéer!

Lena Frånstedt
Lofalk, advokat
och delägare i
Kanter Advokatbyrå KB.

N

är Hilda bildades var programförklaringen att »Hilda ska vara ett nätverk för att
stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet«
med målet att »skapa förutsättningar för kvinnor
att utvecklas i respektive yrke och därmed öka
antalet kvinnliga chefer och delägare«. Det är stora ord. Hur lyckas man?
Ja, den frågan är knivig. Men en sak är dock
helt säker; det krävs flera olika saker.

T

ill att börja med är jag övertygad om att det
allra viktigaste är att det finns förebilder.
Att det faktiskt finns kvinnor på chefspositioner och som delägare i advokatbyråerna. Eller som generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Det är ett konkret bevis på att det går. Att allting
är möjligt. Där gör vi som varit med ett tag stor
nytta bara genom att finnas och synas.
Men vi måste också vara öppna och beredda
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att dela med oss av våra erfarenheter. Och då tänker jag särskilt på lite mer personliga erfarenheter. Generella råd är också bra men det är när berättelserna blir riktigt konkreta – kött och blod
– som de har störst möjlighet att fastna och ge
nya insikter. Det är oerhört inspirerande att få höra om konkreta problematiska situationer
som en kollega varit med om
och att både få höra hur hon
agerade och att därtill få hennes
egen analys av detta i efterhand.
Gav det önskad effekt eller skulle hon kanske ha prövat en annan väg? I så fall vilken? En ytterligare dimension blir det om
man diskuterar precis samma
fråga med en man och hör vad
han har att tillföra från sitt perspektiv. Så spännande hade vi
det i Hildas Rubenprojekt. Där
var vi två mentorer, en kvinna
och en man, med ansvar för sex
adepter. Vid första mötet kom
vi överens om att allt som sades
skulle vara konfidentiellt. Det gav en känsla av
trygghet som inspirerade till förtroendefulla diskussioner. Jag tror att de möten som vi hade var
lika utvecklande för mig och min manliga mentorkollega som för våra adepter.

I

den yrkesmässiga utvecklingen ingår att lära sig
att hantera sina misstag. Ingen går genom varken livet eller yrkeslivet utan att göra misstag.
Misstag ska inte förringas men problemet är snarare att det är lätt att ge dem för stor plats. Rätt
behandlade bidrar våra misstag
till att utveckla oss och ge värdefull erfarenhet. Det här har
Hilda uppmärksammat på ett
lysande sätt genom att intervjuformuläret som Månadens
Hilda får svara på innehåller
en fråga om vad hon lärt sig av
sina misstag. Det förhållningssättet till misstag ska vi förmedla till våra adepter.

»HILDA BILDADES DEN
18 JANUARI 2006 OCH
HAR NU GJORT STOR
NYTTA I 13 ÅR. MIN
FÖRHOPPNING ÄR ATT
DET SOM UPPNÅTTS
UNDER ANKIES TRYGGA LEDNING BLIR UTGÅNGSPUNKTEN FÖR EN
SPÄNNANDE OCH LYCKOSAM FORTSÄTTNING.«

N

ågot som verkligen
väcker känslor är när en
»förebild« generöst berättar om tvivel på den egna förmågan. Många jag känner, hur
framgångsrika de än är, har berättat om sådana funderingar.
Och det gäller både kvinnor och
män, det är inget specifikt kvinnligt. Men jag tror
ändå att det är vanligare bland oss kvinnor att vi
saknar ett självförtroende som matchar den yrkesmässiga styrkan. En riktigt duktig processadvokat
som jag lyssnade på för en tid sedan då han pratade för yngre kolleger betonade hur viktigt det
är att ha självförtroende i sin yrkesroll. Han gav
inget recept på hur man snabbt kan skaffa sig det
men ett handfast tips var att alltid vara väl förberedd inför uppgiften. Det skapar en trygghet som
gör att du får större utrymme att hantera ändrade
förutsättningar och överraskande frågor. Ett annat sätt är att utsätta sig för situationer som utmanar. Tycker du att det är skrämmande att tala inför andra så sätt igång och gör det. För varje gång
blir det lite lättare och i takt med det börjar det
yrkesmässiga självförtroendet att spira och växa.

H
Ruben – mentorskap i grupp.
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ilda bildades den 18 januari 2006 och har
nu gjort stor nytta i 13 år. Min förhoppning är att det som uppnåtts under Ankies
trygga ledning blir utgångspunkten för en spännande och lyckosam fortsättning. n
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INTERVJU: CECILIA KLERBRO

»Hilda ger inspiration
till att bli chef«
Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka tingsrätt. Hon har varit både adept och mentor i
mentorprogrammet Sofia.
Hur var det att vara adept? Vad fick du ut av det?

– Att vara adept gav mig en inblick i hur det är
att vara chef. Förutom bra diskussioner fick jag
vara med på olika möten som min mentor, Gudrun Antemar, hade. Hon berättade hur hon förberedde mötena, och jag fick se hur hon styrde diskussionerna.
Under vilka perioder har du varit mentor?

– Jag har varit mentor under två perioder. Först
2015/2016 och därefter 2016/2017.
Varför valde du att bli mentor inom projektet?

– Jag blev ombedd att vara mentor, och eftersom jag har haft mycket nytta av det ville jag bidra själv.
Vad har varit det bästa med att vara mentor?
Vad har du fått ut av det?

– Adepterna har valt diskussionsämnen. Ämnena har tagit upp de utmaningar jag som chef ofta
stöter på. Jag har kunnat dela mina erfarenheter,
och det har gett tillfällen att analysera olika tillvägagångssätt.
Varför behövs Hilda?

– Jag tror att Hilda gett många kvinnor upplevelsen av att en chef tycker att de är ett chefsämne.
Vilken är den främsta utmaningen för Hilda nu?

– Anne Ramberg har drivit Hilda under många
år, och att ha en person som driver på det sättet
är väldigt viktigt. Utan det skulle Hilda inte ha
fortsatt sitt arbete.
Hur ser utvecklingen i framtiden ut för kvinnorna inom advokatkåren och rättsväsendet?

– Utvecklingen inom advokatväsendet för att
få fler kvinnliga delägare ser ut att gå mycket
långsamt. Alltför långsamt. Inom rättsväsendet
däremot finns redan en stor andel kvinnliga chefer, vilket är mycket glädjande.

– Hilda ger inspiration till att bli chef. Att bli
tillfrågad om jag ville bli adept visade att det
fanns en kvinnlig chef som trodde på mig som
blivande chef.

Varför engagerade du dig i Hilda?

Vad är det viktigaste Hilda har uppnått och uträttat?

– Min tid som adept var mycket utvecklande,
och jag ville försöka bidra till någon annans utveckling. n
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KRÖNIKA: MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Vi väljer endast
den främste
U
Maarit JänteräJareborg, pro
fessor i inter
nationell privatoch processrätt,
tillika styrelse
ordförande
i Stiftelsen
Riksbankens
Jubileumsfond.

nder våren 2018 arbetade jag intensivt, tillsammans med en grupp professorer, med framtagandet av forskningsstrategier för en betydande, i Sverige verksam
forskningsfinansiär. En av de för mig mest oväntade meningsskiljaktigheterna avsåg formuleringen »kvinnor och män ska kunna söka lika«.
»Ålderdomligt genustänkande«, »kvotfeminism«,
»förminskande av kvinnor«, löd kritiken. I den
slutgiltiga formuleringen betonas vikten av en likvärdig och rättvis bedömning, med krav på god
forskningsetik. Jag var lika oförberedd för kritiken, återigen primärt från (yngre) kvinnliga kolleger, mot forskningsfinansiärens beslut att ge en
ansedd genusforskare i uppdrag att analysera hur
beredningsprocesserna och selektionen för finansiering fungerar ur ett jämställdhetsperspektiv.
Om forskningsfinansieringssystemet i Sverige fungerar så bra, varför hamnar kvinnors
prestationer nästan systematiskt i skuggan av

mäns? Få skulle väl i dag våga eller ens vilja hävda att kvinnans inneboende egenskaper gör henne mindre lämpad som Nobelpristagare eller, för
all del, som domstolspresident eller delägare i en
advokatbyrå?

E

n växande insikt om systemfel finns bakom
initiativ som Hildanätverket och – senast –
hos Nobelkommittéerna. Av de över 900 individer som belönats under Nobelprisets drygt
100-åriga existens har 6 procent, det vill säga
drygt 50 personer, varit kvinnor! Den skeva könsfördelningen har förklarats med vetenskapens inbyggda tröghet. Det kan ta decennier innan en
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upptäckt av vetenskapssamfundet betraktas som
banbrytande, och därmed »till gagn för mänskligheten«, i enlighet med Alfred Nobels testamente.
Av historiska skäl har kvinnor ännu inte hunnit i
kapp med män, menar man. Förklaringen framstår som särskilt ihålig när det gäller fredspriset
och litteraturpriset. Fred och nedrustning har alltid engagerat kvinnor, och kvinnor har alltid varit
berättare i klass med män.
Mer kritiska röster framhåller nomineringsoch beslutsförfarandet, som i stort sett varit
oförändrat från början, som den egentliga förklaringen till skevfördelningen vid utdelning av
Nobelpris. Årligen inbjuds ansedda vetenskapliga
institutioner och akademier världen över, liksom
framstående individer såsom tidigare pristagare, att lämna förslag till kandidater. När nomineringarna gjorts tillsätts särskilda expertkommittéer som väljer mellan kandidaterna och tar
fram slutlistor. Det slutliga valet, utifrån dessa listor, görs av Kungliga Vetenskapsakademien, Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet eller
Svenska Akademien. (Ett något annorlunda förfarande gäller för fredspriset.) Få kvinnor nomineras, få kvinnor nominerar och få kvinnor beslutar. Och även när kvinnor nominerar eller ingår
bland beslutsfattare, väljer de oftast män! De få
kvinnornas medverkan till trots, tas de viktiga
stegen i starkt mansdominerande institutioner.
Det inflytande som »gamla gossars nätverk« (old
boys’ network) utövat kan förklara en mer allmän misstro mot nätverk i stort, inklusive »kvinnoprojektet« Hilda.
Från och med 2019 kommer de vetenskapli-
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ga Nobelkommittéerna att följa ett något annorlunda nomineringsförfarande. I inbjudningar att
nominera uppmanas förslagsställarna att särskilt
tänka på det underrepresenterade könet och etnicitet. Kretsen kvinnliga forskare som bjudits in
att nominera har medvetet ökats. Den som nominerar får föreslå fler än en kandidat. »Vi vet
inte om det kommer att påverka, men det är värt
att pröva. Det kan bli bättre könsfördelning om
man skjuter mer än ett skott på mål«, förklarar
professor Göran K. Hansson, ständig sekreterare
i Kungliga Vetenskapsakademien, i en intervju för
Tidningen Curie.

N

obels vagt skrivna testamente har inte
tolkats vara avsett att gynna eller missgynna någon på grund av kön. Föreskrivet var däremot att en kandidats nationalitet var
utan betydelse. Tack vare detta, vid den tidpunk-
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ten mycket kontroversiella, villkor skapades världens första sant internationella pris. Framtidens
utmaning är följande: Nobelprisets glamour som
världens mest prestigefyllda och eftersträvade
pris förutsätter att kvinnor inkluderas på lika villkor. Det förutsätter lika möjligheter till forskning
(eller skrivande) och att prestationer bedöms frikopplade från kön! Insikten är givetvis allmängiltig och ska gälla för allt slags bedömningar och
belöningar. n

KÄLLOR:
l Siv Engelmark, »Så ska fler kvinnor nomineras till Nobelpriset«, Tidningen Curie, 3/10 2018.
l Marika Hedin, »A Prize for Grumpy Old Men? Reflections
on the Lack of Female Nobel Laureates«, Gender & History,
Vol. 26, No. 1, 2014, s. 52–63.
l Amina Manzoor, »Tråkigt att inte ha litteraturpriset i år«,
Dagens Nyheter. 10/12 2018 (intervju med Nobelstiftelsens
vd Lars Heikensten).
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RAKEL

RAKEL SPRIDER INSPIRATION
Rakel är en årlig konferens med föreläsningar och
seminarier om kvinnligt ledarskap. Det övergripande syftet med konferensen är att inspirera kvinnor
i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att
våga pröva på chefsrollen. Dessutom innebär Rakelkonferensen ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter.
Konferensen, som för det mesta har hållits på
Grand Hôtel i Stockholm, har blivit mycket uppskattad och samlar varje år omkring 300 deltagare. Den
första Rakelkonferensen hölls den 23 april 2007.
Rakel har genomförts varje vår sedan dess.

Rakel – bejublade
EN RAD FÄRGSTARKA PROFILER HAR VÄCKT ENGAGEMANG
Under åren har en rad inspirerande förebilder talat på Rakelkonferenserna. På
den första konferensen 2007 frågades dåvarande vd:n för Systembolaget Anitra
Steen ut av moderatorn Annika Ström Melin. 2009 talade Elisabet Fura, dåvarande
domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. På fjärde konferensen, 2010, fick deltagarna lyssna på dåvarande jämställdhetsminister Nyamko
Sabuni.
2012 samtalade Marie-Louise Ekman, filmare, konstnär och dåvarande vd för
Dramaten, med Anne Ramberg och gav sin syn på ledarskap och karriärval. Inledningstalare 2015 var Centerpartiets partiledare Annie Lööf, som höll ett uppskattat
anförande under rubriken »Idéburet ledarskap i en snabbt föränderlig värld«.
När Rakel hölls för tionde gången, 2016, inleddes konferensen med att Anders
Danielsson, dåvarande generaldirektör för Migrationsverket, talade om »När det
oväntade sätter ledarskapet på prov«.
Vid den senaste konferensen, 2018, var Moderaternas första kvinnliga partiledare
Anna Kinberg Batra inledningstalare. Hon talade om ledarskap när allt förändras –
och varför hon valde att avgå ett år före riksdagsvalet.
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RAKEL

årliga konferenser

118,58865584809868 %

RAKELS HUVUDTALARE

118,58865584809868 %

2007 Anitra Steen, Systembolagets dåvarande vd
2008 Karen J. Mathis, tidigare ordförande i American Bar Association 2009 Elisabet Fura, dåvarande
domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, före detta advokat och ordförande i Sveriges
advokatsamfund 2010 Nyamko Sabuni, dåvarande
integrations- och jämställdhetsminister 2011 Marianne Lundius, dåvarande ordförande i Högsta
domstolen 2012 Marie-Louise Ekman, dåvarande vd
och teaterchef för Dramaten 2013 Elaine Eksvärd,
retorikkonsult 2014 Anders Dahlvig, koncernchef
för IKEA Group 2015 Annie Lööf, Centerpartiets
partiledare 2016 Anders Danielsson, Migrationsverkets dåvarande generaldirektör 2017 Robert Egnell,
professor 2018 Anna Kinberg Batra, Moderaternas
första kvinnliga partiledare
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MÅNADENS HILDA JANUARI 2014: ÅSA ERLANDSSON

Work hard & be
N

är man stiger på hemma hos mig så är
det första man ser en tavla där det står
»Work hard & be nice to people«. Världens bästa karriärtips. Fast det provocerar. Är det
verkligen så enkelt? Att om du bara jobbar hårt
och är snäll och trevlig mot folk så har du karriären säkrad? Nä. Det är ju inte det. Bland annat
spelar det fortfarande en stor roll vilket kön du
har. »Jamen visst har vi kommit en bra bit de senaste hundra åren«, säger du som nyss tittat på
julens svenska serie, Fröken Frimans krig. Jodå,
men utvecklingen går långsamt och faktum kvarstår: det är olika villkor för karriär beroende på
om du är kvinna eller man. Det gäller internationellt och det gäller i Sverige. Det gäller alla möjliga branscher och det gäller rättsväsendet. Och
det gäller väldigt mycket i den bransch som jag
jobbar i, affärsadvokatbyråbranschen. Och det är
dumt. Av massor av skäl. Ett bra sånt skäl är att
olika undersökningar (gjorda av Deloitte Consulting och McKinsey) visar att bolag som har en
betydande andel kvinnor i ledningen presterar ordentligt bättre finansiellt än bolag som ligger efter
med kvinnorepresentationen.
Men varför är det då så att kvinnor och män
inte gör karriär på samma villkor?

K

an det vara så att kvinnor och män när det
gäller karriär motiveras av olika saker? Och
att vi har ett sammanhang på de affärsjuridiska advokatbyråerna som mer är fyllt av manliga än kvinnliga motivationsfaktorer?
En klassiker i den svenska jämställdhetslitteraturen är Liza Marklunds och Lotta Snickares
»Det finns en särskild plats i helvetet för kvin-
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nor som inte hjälper varandra«. Där berättas om
forskning som visar hur vi redan från våra barns
första ögonblick i livet behandlar dem olika beroende på om de är flickor eller pojkar. För att sedan
forma dem till helt olika typer av människor, bara
beroende på kön. På byråerna har vi en på ytan
rätt objektiv måttstock vad gäller möjlighet till
karriär. Vi mäter hur mycket affärer någon genererar. Ja, sen är det såklart viktigt att hen är bra att
ha med att göra, att hen bidrar till verksamhetens
utveckling och så men grundläggande är ändå att
hen kan generera affärer. Men frågan är då: hur
utvecklar vi goda affärskvinnor och affärsmän på
byråerna? Tänk er då en ledning som i huvudsak
består av män som alltså utvecklar yngre förmågor. Kan det vara så att vi behandlar kvinnliga och
manliga yngre förmågor på olika sätt? Och därmed formar dem till helt olika typer av advokater? Och därmed med helt olika förutsättningar
för delägarskap den dag det är aktuellt?

O

fta stöter jag på förklaringen: »Nä – det
ligger hos kvinnorna själva«. »Kvinnor
väljer själva bort karriär.« »Det är något
när kvinnor får barn.« »Kvinnor är riskaverta.«
Och faktum är att frågar du oss kvinnor själva
så är chansen stor att du får svaret: »Nej, jag har
aldrig utsatts för könsdiskriminering.« Redan för
25 år sedan stötte forskningen på just detta fenomen: de flesta kvinnor uppfattar inte att de själva
varit utsatta för könsdiskriminering. Alltså, problemet viftas bort lite. Eller så läggs lösningen på
oss kvinnor. Vi ska ta för oss lite mer, våga lite
mer etc. Jag kan förstå inställningen. Men jag tror
inte vi får till stånd någon ändring om vi utgår
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nice to people?
från att det är vi kvinnor själva som är problemet.
För jag tror den inställningen grundas på att vi
inte inser de mer grundläggande missförstånden,
de diskriminerande eller stereotypa uppfattningarna om de olika könen.

M

en var har nu tanten fått det ifrån? tänker ni. Jo, förstår ni. Lite tidigare i höstas så åt jag lunch med min kloka adept.
Även hon verksam på stor affärsjuridisk advokatbyrå. Hon satte en då helt färsk artikel från Harvard Business Review i händerna på mig, »Women Rising: The Unseen Barriers«. »Den här vill
jag diskutera«, sa hon. Jaha, bara att läsa då. Och
jamen tack för det tipset! För artikeln sätter verkligen fingret på utmaningen: en svår process att få
oss kvinnor själva – och de omgivningar och sammanhang som vi verkar i – att erkänna att vi kan
vara ledare och uppmuntra våra ansträngningar
att bli ledare, även när vi inte ser ut som eller beter oss som den nuvarande generationen ledare.
Det finns en »mismatch« mellan hur vi kvinnor
uppfattas och de kvaliteter och erfarenheter som
normalt associeras med en ledare. Den riktigt stora utmaningen här är att vi alltså inte längre har
att göra med en öppen, medveten och uttalad
könsdiskriminering. Vad det rör sig om är i stället något mycket svårare att komma åt. Nämligen
mer undermedvetena, subtila så kallade andra generationens könsfördomar och stereotypa uppfattningar om hur kvinnor är, ska vara, är lämpade för och vill. Jag tror vi är flera som nickar lite
igenkännande när det står i artikeln att i de flesta kulturer är maskulinitet och ledarskap mycket nära förknippade. Den ideale ledaren är, lik-
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som den ideale mannen, beslutsför, bestämd och
självständig. Detta i kontrast till kvinnor som förväntas vara vänliga, vårdande och osjälviska. Studier visar också att kvinnor som visar mer traditionellt manliga sidor uppfattas som kompetenta
men mer osympatiska än sina manliga jämlikar.

S

å hamnade jag på en middag med en svensk
journalist bosatt i New York som skriver massor om frågan. På annandagen fick
jag ett meddelande från journalisten. Det var en
dagsfärsk artikel från LA Times som hon trodde
kunde intressera. Artikeln hänvisar till en mängd
forskning som visar precis samma sak som den
som beskrevs i Harvard Business Review. Nämligen: den direkta, öppna könsdiskrimineringen
har minskat. Men fördomarna har inte gjort det.
De har bara gått under ytan och växer. Konsekvens: ett falskt intryck av framsteg medan vad
som egentligen händer är att det blir svårare för
kvinnor att göra karriär och det baserat på envisa stereotypa uppfattningar om vad kvinnor inte
kan göra. LA Times-artikeln sammanfattar: »For
women, it’s not a glass ceiling but a plugged pipeline.«

Åsa Erlandsson,
advokat och delägare i Setterwalls
Advokatbyrå AB.

A

ha! Men … då räcker väl inte traditionella talangmentorskapsprogram och ledarskapsutbildningsprogram? Nä. De är
nödvändiga men inte tillräckliga. Vi måste jobba
på ett helt annat sätt för att förbättra chanserna
att kvinnor kommer uppfatta sig själva mer som
ledare, uppfattas av andra som ledare och därmed också bli och stanna som ledare. Hur? Det,
kära du, ska jag fundera mer på tills nästa gång. n
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KRÖNIKA: KATARINA PÅHLSSON

Att förmedla mod och
och oändligt mycket
T

io procent. Det är vad jag har hört, att vi
i snitt minns och lär oss från en föreläsning. Tio procent. Ja, om föreläsningen är
riktigt intressant så minns du ungefär så mycket.
Men det gäller inte för ett deltagande i mentorprogrammet Sofia. Det ger definitivt mer och något helt annat.

Katarina
Påhlsson,
hovrättslagman,
Svea hovrätt.

N

är jag på allvar började överväga att söka
en chefsrådmanstjänst uppmuntrade min
dåvarande chef mig allt han kunde. Han
gjorde precis det som en god chef, eller mentor,
ska göra: se till att de yngre får förutsättningar
att växa samt inspirera dem till att vilja och våga.
Och ge utmaningar. Nå, att jag ville vidare viss
te han. Och han hade som chefsrådman på Göteborgs tingsrätt alltid skapat förutsättningar för
att jag, liksom de andra på avdelningen, skulle
växa. Jag hade varit både ställföreträdande och
tillförordnad chefsrådman men nu skulle jag ta
klivet. Min chef trodde på mig, det visste jag, och
bara det stärkte mig. Men han ville stötta mig ytterligare och insåg att det skulle vara värdefullt
för mig att få kvinnliga förebilder. Han tipsade
mig om ett nätverk som hette Hilda, ett nätverk
som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg just hade tagit initiativet till. Jag kom
därför att delta i pilotprojektet av mentorprogrammet Sofia hösten 2006.

J

ag tror att vi inte var fler än tio adepter och
ungefär lika många mentorer från rättsväsendets olika delar den där första omgången. Vi var ett slags testpatrull som träffades för ett startmöte i samfundets lokaler i Stock-
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holm. Under Anne Rambergs engagerade och
entusiasmerande, men i ärlighetens namn också
något uppfordrande, ledning diskuterade vi upplägg och innehåll. Den här omgången skilde sig
från hur mentorprogrammet Sofia bedrivs i dag,
där en mentor och en adept träffas regelbundet
under ett års tid. Nej, då under hösten 2006 skulle vi praktisera hos våra mentorer under en hel
arbetsvecka. Jag hade förmånen att få två mentorer, en chefsåklagare och en kriminalkommissarie. Jag inledde min praktikvecka på en åklagarkammare i Stockholm och avslutade den hos
dåvarande Rikskriminalpolisen.

J

ag följde mina mentorer mycket nära de där
dagarna, på veckomöten och ledningsgruppsmöten. I deras diskussioner med medarbetare
om såväl stora som små frågor. Jag fick vara
med både när de förberedde sig inför och när
de samlade sig efter ett möte liksom när de bollade strategier med sina närmaste. Jag satt tyst
och iakttog dem skriva och lägga pannan i djupa
veck när de fick en stund att beta av sina högar
på skrivbordet. Kort sagt, jag fick se dem in action. Men vi förde också långa samtal, om deras
val i livet och om deras tankar beträffande sina
respektive karriärer. Vad hade drivit dem och vad
drev dem nu? Vad innebar chefsrollen och hur
lärde de sig att fylla den? Vilka var utmaningarna? Och vad var roligast? Mina mentorer var två
mycket erfarna kvinnliga chefer med sinsemellan
rätt olika ledarstilar, men de delade lika generöst
och uppriktigt med sig av sina erfarenheter. De berättade om strategier och gav handfasta tips men
undvek inte att beskriva mindre lyckade drag. Jag
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inspiration
mer
förstod att man inte behöver vara övermänniska
bara för att man är chef. Du gör misstag, frågan är
bara hur du hanterar dem och vad du drar för lärdom av dem. Praktiken var oerhört inspirerande
och kanske bidrog just de båda mentorernas skilda ledarstilar till det. Jag blev stärkt i det val jag
redan hade gjort, att söka en chefsdomartjänst.
Och, som av en händelse, i slutet av min praktikvecka blev jag utnämnd till chefsrådman.

D

e frågor som jag ställde under min
praktikvecka påminner om de frågor jag
numera får i min vardag från yngre jurister som vill vidare och från adepter jag träffar i
egenskap av mentor inom ramen för Sofiaprogrammet. Jag är nämligen en av de kvinnor som
själv varit adept och som chef inom rättsväsendet nu har förmånen att få ge tillbaka som mentor i Sofiaprogrammet. Det är ett fantastiskt uppdrag, inte minst för den tillförsikt det får mig att
känna över framtiden när jag samtalar med dessa
kompetenta unga kvinnor som vill göra skillnad
inom rättsväsendets olika delar. Hur många är vi
egentligen som varit adepter och blivit inspirerade av de olika programmen och aktiviteterna
inom nätverket Hilda? Och hur många kvinnliga
chefer har Hilda bidragit till? Jag har faktiskt ingen aning men vet med bestämdhet att nätverket
Hilda inte handlar om att förmedla kunskap eller
fakta. Nej, några tio procents lärdom handlar det
inte om. Nätverket Hilda och mentorprogrammet Sofia handlar i stället om att stödja kvinnliga
jurister i deras professionella utveckling genom
att förmedla mod och inspiration. Och det är så
oändligt mycket mer. n
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RUBEN

Rubenadepter 2012, från vänster: Sarah Helaoui,
David Wahren, Anna Schildknecht, Madeleine
Ankarcrona, Maria Wagermark och Andreas Wallmer.

Ruben – mentorskap i grupp
NÄTVERKET RUBEN

MENTORSKAP I GRUPP

Efter att ha konstaterat att unga
kvinnor i karriären även borde
träffa och inspireras av män bildade Hilda den 17 maj 2010 närverket Ruben.
Nätverket består av ett trettiotal män i ledande positioner inom
advokatkåren, rättsväsendet och
förvaltningen som vill stödja unga
jurister att utvecklas i sin yrkesroll
och våga ta steget att bli chefer
eller delägare.

Inom ramen för nätverket bildades mentorprogrammet Ruben – mentorskap i grupp. Den
första pilotomgången startade i februari 2011.
Programmet gav då unga kvinnliga jurister i
Stockholm, Göteborg och Malmö möjlighet att
ingå i grupper med två manliga mentorer, en från
advokatkåren och en från rättsväsendet eller
förvaltningen.
Utvärderingen av pilotomgången visade att
projektet var mycket framgångsrikt och det beslutades att projektet skulle fortsätta de kommande
åren med grupper som leddes av två mentorer,
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en Hilda och en Ruben. År 2012 öppnades mentorprogrammet upp för manliga adepter.
Adepterna som deltar i Ruben är karriärmässigt något mer juniora i jämförelse med adepterna i mentorprogrammet Sofia. Det har varierat
hur långt adepterna har kommit i sin karriär, men
vanligtvis har de arbetat i vart fall ett par år efter
juristexamen. Syftet med Ruben är att ge deltagarna möjlighet att inspireras av och knyta kontakter med erfarna mentorer och andra jurister
samt tillfälle att diskutera karriär och chefs- och
ledarskapsfrågor.
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RUBEN

som stödjer unga jurister
ENGAGERAT HUNDRATALS

RUBEN OCH #MEDVILKENRÄTT

Sedan starten 2011 har över 300 unga
jurister deltagit i Ruben och getts möjlighet att diskutera karriär och framtida ledarskap under ledning av engagerade mentorer. Oftast har grupperna
bestått av unga kvinnliga jurister men
det har också funnits blandade grupper. Möjligheten att få diskutera och
utbyta erfarenheter med både kvinnor
och män är något som har lyfts fram
som positivt i utvärderingarna av mentorprogrammet.

Som ett resultat av uppropet #medvilkenrätt
kallade Hilda i december 2017 till ett extrainsatt möte. I februari 2018 hölls ytterligare ett
möte till vilket även Rubennätverket bjöds in.
Vid mötena diskuterades hur Hilda skulle gå
vidare i anledning av #medvilkenrätt. Det beslutades att mentorprogrammet Ruben skulle
hållas i modifierad form.
Den 24 september 2018 hölls ett uppstartsmöte för Ruben 2018/2019. Nytt för aktuell
omgång är att programmet har ett uttalat tema
– Jämställdhet och god arbetsmiljö – och att
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det har rekryterats yngre mentorer som inte
ingår i nätverken Hilda eller Ruben. Programmet
består av 18 adepter som har fördelats in i två
grupper. Respektive grupp ska under ledning av
en kvinnlig och manlig mentor, en från advokatbranschen och en från rättsväsendet/förvaltningen, i konkret och framåtsyftande anda föra
strukturerade diskussioner på det aktuella temat. Ambitionen är att resultaten av gruppernas
diskussioner ska ligga till grund för framtagandet
av en best practice. Hur arbetet därefter ska tas
vidare återstår i skrivande stund ännu att se.
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»Hilda har lyckats skapa
ett imponerande nätverk
Isabella Ramsay är advokat och delägare
i Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Hon var adept i mentorprogrammet Sofia
2010/2011 och blev delägare 2011. Mentor
var Anna Skarhed.
Hur var det att vara adept? Vad fick du ut av det?

– Min mentor inom ramen för mentorskapsprogrammet Sofia var Anna Skarhed. Hon var
vid tidpunkten justitiekansler och jag var senior
biträdande jurist på Mannheimer Swartling. Vår
respektive professionella vardag skiljde sig därför
förstås mycket från varandra. Det oaktat (eller
kanske just därför) hade vi många väldigt intressanta och givande diskussioner om de val man
gör i livet och hur man hanterar utmaningar i det
professionella. Jag uppskattade våra samtal oerhört mycket och tyckte att det var värdefullt att
utbyta tankar med en så klok och erfaren person
som Anna. Jag är inte så tålmodig själv till naturen, men genom sitt lugnare temperament, sin erfarenhet och den position hon nått, kunde Anna
bidra med mer balanserade och hälsosamma perspektiv i våra diskussioner om allt från besvärliga situationer i jobbet till hur man hittar harmoni
mellan livets olika byggstenar över tid.
På vilket sätt hade ditt deltagande i mentorprogrammet betydelse för att du blev delägare?

– Från byråns sida var nomineringen av mig
som adept i sig en signal om att man ville satsa
på mig. Sådana signaler tror jag är viktiga för att
unga jurister som överväger sina alternativ ska
känna att det är värt den investering i tid och engagemang som en satsning på delägarskap innebär. Jag var själv redan inställd på att göra den
satsningen, men genom samtalen med Anna ut-
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kristalliserade sig ambitionen och, framför allt,
motiven till den ytterligare. Att bli invald som
delägare är, å ena sidan, ett kvitto på väl utfört
arbete som biträdande jurist, men, å andra sidan
och ännu viktigare, startskottet för en lång, ytterst givande, men också utmanande, karriär som
expert, affärsutvecklare och chef. Det är därför viktigt för det egna, långsiktiga välmåendet
att man strävar efter delägarskapet av rätt skäl.
Genom att ventilera tankar med en mer erfaren
mentor, får man hjälp att förstå sina egna drivkrafter.
Vad var det viktigaste i mentor–adept-samarbetet för din framtida karriär?

– Det viktigaste var nog att lära känna Anna
och att genom förtroliga samtal lära sig lite mer
om sig själv och få fler perspektiv på sin tillvaro.
Hur ska vi gå till väga för att få fler kvinnor att
bli chefer?

– Det är en fråga med otroligt många bottnar, där ett stort antal faktorer hos individen, i
samhället, hemma och på arbetsplatsen samverkar och måste falla på plats för att få ännu fler
kvinnor att bli delägare. Från mitt perspektiv,
som kvinnlig advokat och delägare i Mannheimer Swartling, kan jag se att det finns en otroligt
stark vilja från byråns sida att öka antalet kvinnliga delägare och därför en mycket positiv och
uppmuntrande inställning i både ord och handling till kvinnliga biträdande jurister som har den
fallenheten och ambitionen. Även om den totala
andelen kvinnliga delägare fortfarande, på grund
av läget historiskt, är för lågt hos oss, har mer än
en tredjedel av alla nya delägare sedan 2010 varit kvinnor, så riktningen är tydligt den rätta. In-
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av framstående jurister«
det att finnas ett element av hämmande osäkerhet kring möjligheten för egen räkning att nå dit
och frågetecken kring om det verkligen är någonting att satsa på. Eftersom satsningen och engagemanget i sig är en nödvändig förutsättning för
att nå de här positionerna, kan det vara avgörande att man haft goda förebilder längs vägen som
kunnat inspirera till att ta steget.
Vad är det viktigaste Hilda har uppnått och uträttat?

– Hilda har lyckats skapa ett imponerande nätverk av framstående jurister, som med tid och
engagemang ställer upp för att inspirera unga,
kvinnliga jurister till att satsa på långsiktiga karriärer som för skrået vidare.
Vilken är den främsta utmaningen för Hilda nu?

dividuell coachning och uppmuntran att satsa på
en karriär som delägare tror jag fortfarande är
det mest effektiva sättet, och att föra fram förebilder, som unga kvinnor kan identifiera sig med
i yrkesrollen.
Varför behövs Hilda?

– Jag tror att Hilda har en viktig uppgift bland
annat just för det sistnämnda ovan, att föra fram
förebilder i form av framgångsrika, mer erfarna,
kvinnliga jurister, som fått ihop sina liv och förhoppningsvis är nöjda med och tillfredsställda
av sina professionella framgångar. Så länge andelen kvinnliga chefer är låg på advokatbyråer
och inom andra juridiska institutioner, kommer
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– I takt med att nya generationer utexamineras och kommer in i juristyrket, är det viktigt att
de verksamma inom Hilda fortsatt har örat mot
rälsen och förstår de drivkrafter och utmaningar
som de yngsta i yrket har och står inför i dag. Det
är inte säkert att samma morötter och piskor som
drev oss som redan jobbat ett tag fortfarande är
lika effektiva, och även om vissa grundläggande
drivkrafter består generation för generation, tror
jag att man alltid måste vara lyhörd för de förändringar i värderingar som varje ny generation
för med sig. Av de erfarenheter jag har hemifrån
med mina barn, som i dag är 15 och 12 år gamla,
kan jag i alla fall med säkerhet sluta mig till att
respekten för auktoriteter i alla fall blivit kraftigt urvattnad sedan jag själv var i samma ålder!
Samtidigt som jag generellt välkomnar hälsosamt
ifrågasättande, betyder det också att kraven på
att kunna motivera sina val för andra har ökat. n
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Jämställdhet – en fråga
H
Anne Ramberg,
advokat och generalsekreterare
för Sveriges
advokatsamfund.

ilda skapades för fyra år sedan för att
stödja kvinnor inom rättsväsendet och advokatkåren i deras professionella utveckling. Det uttalade syftet är att verka för att fler
kvinnor vill bli chefer inom rättsväsendet och delägare på advokatbyråer. Det finns starka skäl att
bidra till en sådan utveckling. Det är nämligen
betydligt färre kvinnor än män som söker chefstjänster. Likaså avstår högt kvalificerade kvinnor
från att bli delägare på advokatbyråer.
Jämställdhet handlar om medbestämmande
men också om adekvat resursutnyttjande. En färsk
rapport från SCB bekräftar att mycket återstår att
göra för att uppnå jämställdhet. Rapporten visar
föga förvånande att kvinnor har högre utbildning
än män, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än
män, att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning samt att kvinnor har lägre lön än män.
Ordförande i de statliga bolagens styrelser utgörs av 39 procent kvinnor och således 61 procent män. I de börsnoterade bolagen är endast
4 procent av styrelseordförandena kvinnor.
Av alla kvinnor som sitter i bolagsstyrelser är
61 procent suppleanter. Inom EU är tillståndet
ännu dystrare. 86,3 procent av styrelseledamöterna och 96,8 procent av styrelseordförandena
är män. I förra månaden antog EU-kommissionen
ett förslag till direktiv med målet att 40 procent
av styrelseledamöterna i börsbolags styrelse ska
vara kvinnor 2020. Förutsättningarna att få igenom detta politiskt är dock mycket små.

I

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 talas om »de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda
människans värdighet och värde samt mäns och
kvinnors lika rättigheter«. I första artikeln stadgas
att »alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter«. Mot den bakgrunden kan det
förefalla egendomligt att kvinnor producerar hälften av all mat i världen, att kvinnor arbetar 2/3 av
det totala antalet arbetade timmar i världen, att
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kvinnor tjänar endast 10 procent av inkomsterna i världen, att kvinnor äger mindre än 1 procent
av världens tillgångar samt att en tredjedel av alla
kvinnor utsätts för våld under sin livstid. Våld mot
kvinnor är ett av världens mest utbredda brott
mot mänskliga rättigheter. En annan uppgift som
framkommer i rapporten är att så många som 25–
30 procent av kvinnorna väljer en annan färdväg
eller ett annat färdsätt därför att de är rädda att
utsättas för våld. Motsvarande siffra för männen
är 5 procent. Och detta handlar om Sverige. Hur
ser det då inte ut i övriga delar av världen?
Kvinnans ställning i samhället är nämligen direkt korrelerad till samhällets utvecklingsnivå!
Och det inger betänkligheter, inte minst i ljuset
av hur synen på kvinnor kan vara i ett av världens mest utvecklade länder. I den amerikanska
eftervalsdebatten 2012 skyllde den konservative chefsideologen Bill O’Reilly utgången i valet
på minoriteterna. Närmare bestämt, som han uttryckte det, »latinos« och kvinnor. Det kan i sammanhanget vara värt att notera att kvinnorna utgjorde 53 procent av de röstande.
Kvinnor måste därför själva ta ansvar och engagera sig i samhället och dess institutioner. Det
är nödvändigt för att undvika att förbli marginaliserade. Från den amerikanska presidentvalskampanjen 2012 minns vi också alla den amerikanske presidentkandidaten Mitt Romneys
uttalande om »pärmar fulla med kvinnor«, när
han skulle förklara varför det fanns så få kvinnor
i den politiska administrationen. Detta uttalande
väckte dessbättre välförtjänt starka reaktioner.

N

är det gäller jämställdhet och demokrati
stadgar artikel 21 i FN:s allmänna förklaring från 1948 bland annat att var och en
har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud, och att var och en har rätt
till tillträde till offentlig tjänst i sitt land. När det
gäller kvinnors representation i de nationella parlamenten är de nordiska länderna föga förvånande
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om demokrati
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bäst i klassen med 42 procent jämfört med arab
länderna, där motsvarande siffra är 10 procent.

F

ör två år sedan var det 100 år sedan Sveriges
första kvinnliga juris doktor Elsa Eschelson
avled. Hon tog sitt liv. Hon sökte en professur i juridik vid Uppsala universitet. Rektorn förkunnade dock att »om en kvinna skulle kunna
bli professor så skulle också en
rysk eller tysk undersåte, en muhammedan eller mormon kunna
utses«. Elsa Eschelsson blev aldrig professor.
Först 1923 jämställdes manliga och kvinnliga tjänstemän
med undantag för vissa polisiära och militära befattningar genom den så kallade behörighetslagen. Det skulle också dröja
ända till 1970-talet innan vi fick
en kvinna som juridikprofessor.
Det var Anna Christensen.
Redan från 1900-talets början utexaminerades
dock kvinnor från de juridiska fakulteterna. Till
skillnad från de statliga juristtjänsterna som länge
var stängda för kvinnor var advokatyrket öppet.
Den första kvinnliga ledamoten Eva Andén beviljades inträde redan 1918. Eva Andén hade dessförinnan redan 1915 startat egen juridisk verksamhet 1915, endast 29 år gammal.
När hon uppträdde som ombud i ett mål vid
Stockholms rådhusrätt tillfrågades hon av rättens
ordförande: »Är det en liten fru eller är det en liten fröken?«. Hon var ogift och sålunda en fröken. Det var tur. Hade hon varit fru hade hon
dessutom varit tvungen att ha mannens medgivande för att kunna uppträda inför rätta. Hon bedrev en mycket framgångsrik advokatverksamhet
fram till sin död 1970.

Utbildade kvinnor i Sverige har i dag en reell
valmöjlighet. Jag tror det är kontraproduktivt att
odla föreställningar om att kvinnors problem beror på manliga strukturer. Men »You can’t have
it all« som den mycket kända och ytterst framgångsrika amerikanska juristprofessorn och tidigare rektorn på ansedda Woodrow Wilson School
of Public and International Affairs, Anne-Marie
Slaughter, skrev i en mycket
uppmärksammad artikel häromåret med titeln »Why women still can’t have it all«. Jag
tror att hon har helt rätt. Man,
det vill säga män och kvinnor,
måste prioritera och göra val.
Valet görs om inte förr när man
beslutar att bilda familj.
Det förhärskande förhållningssättet innebär, precis som
Slaughter säger i sin artikel, tyvärr att familjebildning innebär
en begränsning – en inskränkning i en möjlig karriär. Karriären är den ram utifrån vilken hela samhällsdebatten om välfärd, arbetsrätt, sociala förmåner, föräldraledighet med
mera utgår. Jag tycker det är ett något förenklat
synsätt. Det finns andra förhållningssätt: att familjebildning innebär en möjlighet – en unik chans till
utveckling – också inom ramen för en karriär.

»DET RÅDANDE BUDSKAPET ÄR OCKSÅ ATT ALLA
KAN LYCKAS OCH LYCKAS
SNABBT […] OM MAN
BARA ÄR TILLRÄCKLIGT
MOTIVERAD. DET ÄR
GIVETVIS TRAMS.«

D

et finns de som hävdar att problemet med
för få kvinnliga chefer och delägare har
sin förklaring i attitydproblem och ett resultat av »manliga strukturer«. Jag delar inte den
uppfattningen. I vart fall inte inom den juridiska
tjänstemarknaden. Att det förekommer »grabbiga« miljöer kan säkert vara frustrerande. Men det
är inte kärnan i problemet.
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D

et rådande budskapet är också att alla
kan lyckas och lyckas snabbt i en spikrak
karriär om man bara är tillräckligt motiverad. Det är givetvis trams. Det är mycket mer
subtilt än så. Allt handlar inte heller om karriärplanering. Mycket i livet inklusive karriären är ett
resultat av tillfälligheter. Det gäller att våga ta tag
i dessa när de dyker upp. Men, det handlar lika
mycket om att vara beredd att prioritera bort någon aktivitet som man är van vid. Jag tror därför att framgångsrika kvinnor är beredda att göra
kompromisser. Det är inte med nödvändighet av
ondo. Vi bör dock arbeta aktivt med att omdefiniera karriärstegen. Den behöver inte vara spikrak. Som Anne-Marie Slaughter så klokt uppmanade sina läsare: återupptäck lusten och lyckan!
Vi måste uppskatta människorna vi älskar, lika
mycket som den framgång vi eftersträvar. n
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»Hilda har skapat en unik plattform
för möten mellan kvinnor i karriären«
Malin Albert är advokat och delägare i
Advokatfirman Hammarskiöld & Co.
Hon var adept i mentorprogrammet Sofia
2017/2018 och blev delägare under programtiden. Mentor var Gudrun Antemar.
Hur var det att vara adept? Vad fick du ut av det?

– Lärorikt på många sätt, både i mötet med min
mentor, andra adepter och andra yrkeskategorier.
Det slår mig att jag fortfarande tänker tillbaka på
situationer tillsammans med adepterna eller min
mentor och vad adepterna jag mötte funderade
på, våra olikheter och likheter samt min mentors
vägledande och matnyttiga ord.
På vilket sätt hade ditt deltagande i mentorprogrammet betydelse för att du blev delägare?

– Mitt deltagande i programmet låg helt rätt i
tiden, jag skulle precis ta ett kliv i min karriär. Det
är lätt att springa snabbt i en sådan situation och
då är all hjälp man kan få med att sortera intryck
och tankar och att hitta sin väg framåt väldigt
värdefull. Min mentor var skicklig på att fånga
upp mina tankar samt få mig att fundera på hur
man gör ett genomtänkt bra avslut och en bra
start i samband med ett byte av arbetsplats.
Vad var det viktigaste i mentor–adept-samarbetet för din framtida karriär?

– Framför allt inspirerat mig till att dela med
mig av mina erfarenheter och tips till yngre jurister som står inför liknande framtida karriärsval. Dessutom har såklart vissa kloka medskick
sjunkit in. Ett av dem är att försöka lägga energin
på rätt saker och minimera allt som suger energi
eller skapar negativ energi (det kan vara tankar,
vissa människor eller situationer). Vi har bara en
viss mängd energi och ju äldre vi blir, desto fler
saker får vi som kräver vår energi. I det läget gäller det att förvalta energin rätt.
Hur ska vi gå till väga för att få fler kvinnor att bli chefer?

– Vi ska fortsätta prata om ämnet på
alla sätt och i alla kanaler (i media, på arbetet, i vänskapskretsen och i familjen).
Vi måste även ge rätt vägledning och rätt
verktyg för att fler kvinnor ska kunna bli
chefer.
Varför behövs Hilda?

– Hilda har blivit ett i branschen välkänt forum och som sådant kan det locka
till sig toppenbra mentorer och adepter.
Vad är det viktigaste Hilda har uppnått
och uträttat?

– Hilda har skapat en unik plattform för möten
mellan kvinnor i karriären som annars inte skulle
ha träffats. Sådana möten leder till oanad inspiration, vägledning och eftertanke.

– Om man vill ta ett genomtänkt kliv i karriären och inte låta slumpen välja är det viktigt att
strukturera upp sina tankar. Det låter självklart,
men när vardagen är stressig och allt går fort är
det inte helt enkelt, särskilt om man tycker sådant arbete är fruktansvärt tråkigt. I dag kan jag
inte vara annat än oerhört tacksam för att min
mentor fick mig att stanna upp och tänka igenom
mina val.

Vilken är den främsta utmaningen för Hilda nu?

Vilken betydelse har din mentor haft för dig i din
fortsatta karriär?

– Jag ser positivt på utvecklingen, men tempot
måste öka. n
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– Att fortsätta få in drivna mentorer och adepter som är i rätt fas i karriären.
Hur ser utvecklingen i framtiden ut för kvinnorna inom advokatkåren och rättsväsendet?
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MEDLEMMAR

HILDA 2019
Mari Andersson
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Lena Egelin
Lagman, Solna tingsrätt

Christina Gellerbrant Hagberg
Rikskronofogde, Kronofogde
myndigheten

Gudrun Antemar
Lagman, Stockholms tingsrätt

Maria Eka
Chefsrådman, Förvaltningsrätten i
Stockholm

Eva Bergh
Advokat och innehavare, Jon Mannheimer Advokatbyrå AB, Göteborg

Åsa Erlandsson
Advokat och delägare, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm

Maria Billing
Advokat och chefsjurist, Sveriges
advokatsamfund

Catharina Espmark
Statssekreterare, Justitiedepartementet

Lena Blixt
Hovrättsråd, Svea hovrätt

Charlotte von Essen
Biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen

Ulrika Herbst
Regionpolischef, polisregion Öst,
Polismyndigheten

Lena Frylemo
Polismästare, chef utvecklingscentrum Stockholm, Polismyndigheten

Maria-Pia Hope
Advokat och delägare, Advokat
firman Vinge KB, Stockholm

Lena Frånstedt Lofalk
Advokat och delägare, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm

Eva Hägg
Advokat och delägare, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm

Charlotte Brokelind
Hovrättspresident, Göta hovrätt
Agneta Bäcklund
Justitieråd, Högsta domstolen
Maria Chambers
Advokat och delägare, Chambers,
Almelöv & Hjelmqvist Advokatbyrå
KB, Stockholm
Monica Dahlbom
Kammarrättspresident, Kammar
rätten i Jönköping

Elisabet Fura
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law,
Chairperson of the Board

Carin Götblad
Regionpolischef, polisregion Mitt,
Polismyndigheten
Monica Hall
Avdelningschef på utskottsavdelningen, Sveriges riksdag
Mari Heidenborg
Justitiekansler

Doris Högne Rydheim
Kanslichef, Högsta förvaltnings
domstolen

RUBEN 2019
Stefan Brocker
Advokat och delägare, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Axel Calissendorff
Advokat och delägare, Calissendorff
Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm
Anders Danielsson
Landshövding i Västra Götalands län
Peter Danowsky
Advokat och delägare, Danowsky &
Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
Lars Edlund
Justitieråd, Högsta domstolen
Anders Eka
Justitieråd och ordförande, Högsta
domstolen
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Dan Eliasson
Generaldirektör, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Carl Gustav Fernlund
Domare, EU-domstolen
Håkan Fohlin
Advokat och delägare, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Forkman
Advokat och delägare, Advokat
firman Vinge KB, Malmö
Anders Hagsgård
Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
Per Hall
Rättschef, Statsrådsberedningen

Peder Hammarskiöld
Advokat och delägare, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare, Kihlstedts
Advokatbyrå HB, Linköping
Stefan Johansson
Justitieråd, Högsta domstolen
Lars Kongstad
Advokat och delägare, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö
Claes Langenius
Advokat och delägare, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
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Ylva Norling Jönsson
Lagman, Helsingborgs tingsrätt

Annika Stenberg
Generaldirektör, Bolagsverket

Magdalena Persson
Advokat och delägare, MAQS
Advokatbyrå Göteborg AB

Kristina Svahn Starrsjö
Justitieråd, Högsta förvaltnings
domstolen

Eva Liedström Adler
Generaldirektör, Arbetsgivarverket

Anne-Marie Pouteaux
Advokat och delägare, Wistrand
Advokatbyrå Göteborg KB

Inger Söderholm
Lagman, Attunda tingsrätt

Petra Lundh
Riksåklagare

Katarina Påhlsson
Lagman, Svea hovrätt

Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat och innehavare, Advokat
firman Ulfsdotter AB, Stockholm

Heléne Lövung
Kanslichef, Kammarrätten i
Stockholm

Anne Ramberg
Advokat och generalsekreterare,
Sveriges advokatsamfund

Carita Wallgren-Lindholm
Advokat och skiljeman, Lindholm
Wallgren Advokatbyrå, Helsingfors

Hanne Mannheimer
Advokat och delägare, Advokat
firman Delphi i Malmö AB

Christina Ramberg
Jur. dr, professor, juridiska institutionen, Stockholms universitet

Eva Wendel Rosberg
Lagman, Malmö tingsrätt

Therese Mattsson
Generaldirektör och chef, Kust
bevakningen

Anna Skarhed
F.d. justitiekansler

Maarit Jänterä-Jareborg
Professor i internationell privat- och
processrätt tillika styrelseordförande,
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Cecilia Klerbro
Lagman, Nacka tingsrätt

Maria Mindhammar
Överdirektör, Arbetsförmedlingen
Eva-Maj Mühlenbock
Advokat och delägare, Cirio
Advokatbyrå AB (unä), Stockholm

Kerstin Skarp
Vice riksåklagare
Jessika van der Sluijs
Professor och dekanus, juridiska
institutionen, Stockholms universitet

Katarina Åhlberg
Advokat och delägare, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Karin Åhman
Lektor, juridiska institutionen,
Stockholms universitet
Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten

Ralf G. Larsson
Hovrättspresident, Hovrätten för
Västra Sverige

Tomas Nilsson
Advokat och delägare, Sju Advokater
KB, Stockholm

Lennart Svensäter
Hovrättspresident, Hovrätten över
Skåne och Blekinge

Stefan Lindskog
F.d. justitieråd och ordförande,
Högsta domstolen

Anders Perklev
Hovrättspresident, Svea hovrätt

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk

Thomas Rolén
Kammarrättspresident, Kammar
rätten i Stockholm

Torgny Wetterberg
Advokat och delägare, A1 Advokater
KB, Stockholm

Lars Sjöström
Lagman, Förvaltningsrätten i Malmö

Michael Wigge
Advokat och delägare, Wigge &
Partners Advokat KB, Stockholm

Lars Lindström
Justitieombudsman
Leif Ljungholm
Advokat och delägare, Ljungholm &
Boström Advokater AB, Malmö
Claes Mårtensson
Biträdande riksdagsdirektör

Dag Stegeland
Kammarrättspresident, Kammar
rätten i Göteborg

Anders Nilsson
Advokat och delägare, Advokat
firman Lindahl KB, Göteborg

Peter Strömberg
Hovrättslagman, Patent- och marknadsöverdomstolen
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Nils Öberg
Generaldirektör, Kriminalvården
Jan Öhman
Hovrättslagman, Svea hovrätt

43

