
 
 
 
 
 
 

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till 
 

                                           Rakelkonferens 2012 
 

Kvinnligt ledarskap – entusiasm, prestation och attraktion 
 

   Konferens för kvinnliga jurister  
tisdagen den 27 mars 2012, Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm 

 
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel ger dig som är kvinnlig jurist en möjlighet 
till inspiration och information. Du får dessutom tillfälle att nätverka med ett stort antal kvinnliga jurister 
från hela rättsväsendet. Konferensen genomförs för sjätte gången. 
 

Program tisdag 27 mars 2012, Spegelsalen på Grand Hôtel, Stockholm 

 

12.30–13.00               Registrering med kaffe och smörgås 
 
13:00–13:10  Advokaten Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen 

13:10–14:00       Anne Ramberg samtalar med Dramaten-chefen Marie-Louise Ekman – ”Framgångsrikt 
chef- och ledarskap på Sveriges nationalscen”. 

Konstnären och filmskaparen Marie-Louise Ekman är en framträdande gestalt i svenskt 
kulturliv. Hon var professor i måleri på Konsthögskolan i Stockholm 1984-1991 och därefter 
rektor under perioden 1 juni 1999 - 30 juni 2008. Marie-Louise Ekman är teaterchef och VD 
för Kungliga Dramatiska Teatern sedan 1 januari 2009. Marie-Louise Ekman blev 2009 
utsedd till Sveriges bästa chef av tidningen Chef. 

14:00–14:10  Paus och förflyttning till parallella seminarier 

14:10–15:10 Parallella seminarier  

1. Meg Tivéus – ”Att lyckas i en värld av män” 

Meg Tivéus är en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga företagsledare och hon 
har kallats Sveriges första kvinnliga direktör. Hennes karriär innefattar ledande 
befattningar och VD-jobb inom bland annat Åhlens-koncernen, Holmen, Posten och 
Svenska Spel. Numera arbetar Meg Tivéus som styrelseproffs med uppdrag för bland 
andra för Cloetta, Swedish Match ,Arkitektkopia, Folktandvården i och Nordea Fonder. 
Hon är även ordförande för Sveriges Marknadsförbund. 

2. Fil. Dr och forskaren Victoria Blom – "Prestationsbaserad självkänsla och utbrändhet"  

Victoria Blom är fil dr och forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms 
universitet och Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet. Hennes forskning handlar 
om arbets- och organisationspsykologi med huvudsakligt fokus på prestationsbaserad 
självkänsla, vilket är en etikett för en låg grundläggande självkänsla i kombination 
med ett behov av framgång och yttre bekräftelse för att validera sig själv. Huvudsyftet 
med Victoria Bloms doktorsavhandling "Striving for self-esteem: Conceptualizations 
and role in burnout" var att utveckla teoretiskt korrekta och giltiga begrepp och mått 



på villkorad självkänsla beroende av kompetens och undersöka dess känsliga 
konsekvenser och roll för utbrändhet. 

3. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg – ”Varför chef och ledare? Om 
erfarenhet, engagemang och mod”  
 
Agneta Broberg är jur. kand. och har tidigare arbetat som avdelningschef och tillika 
ställföreträdande konsumentombudsman vid Konsumentverket i Karlstad. Innan dess 
var hon tillförordnad rådman vid Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan assessor vid 
samma tingsrätt liksom hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige. Agneta 
Broberg har även arbetat som affärsjurist och haft egen juridisk verksamhet i 
Göteborg och Dubai. Sedan den 1 oktober 2011 är Agneta Broberg generaldirektör och 
chef för Diskrimineringsombudsmannen. 

15:10-15:30 Kaffepaus 

15:30–17.00 Anna Dyhre – "Attraktiv arbetsgivare? – Varför då? Varför nu? För vem?” 

Anna Dyhre var tidigare chef för Universum Sverige och är numera rådgivare och föreläsare. 
Hon har bl.a. författat boken ”Sustainable Employer Branding” och arbetar med att fånga in 
och förstå vad som driver och attraherar talanger världen över. Anna Dyhre är 70-talist och jur. 
kand. från Lund, och hon brukar tala om olika aspekter av Employer Branding – varumärket 
som arbetsgivare – vilket hon arbetat med sedan 1996.  

Anna Dyhre talar även om hur unga akademiker ser på sin värld och vilka värderingar de har 
(och som arbetsgivare måste förstå om de vill rekrytera dem). Hon talar även om vad företagen 
måste bereda sig på när kommande generationer – 80-talister och 90-talister – intar 
arbetsmarknaden med sina högst egna värderingar. Just nu upplever många arbetsgivare ett 
omvänt styrkeförhållande, där kandidaterna ställer högre krav och flyttar på sig om de inte trivs 
eller utvecklas i hög takt.  

17:00–18.30   Mingel med drink och tilltugg i Bolinderska palatset 

Anmälan   

Sista anmälningsdag 12 mars 2012. Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på 

Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Övriga anmäler sig till Advokatsamfundets 

kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. Ange namn, kontaktuppgifter och 

fakturaadress samt vilket parallellseminarium Ni önskar delta i vid anmälan. Anmälan är bindande. 

 

Kostnad 

Konferensavgiften är 1 100 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, smörgås samt dryck och tilltugg vid 

mingel.  

 

Utbildningstimmar 

Konferensen motsvarar 4 utbildningstimmar, som får räknas in i det årliga fortbildningskravet för advokater. 

 

Frågor 

Kontakta Advokatsamfundets kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. 
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