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Robert Egnell är rek-
tor för Försvarshög-
skolan och professor 
i ämnet ledarskap 
och ledning. Robert 
disputerade vid 
Department of War 
Studies vid King’s College, London, 2008. Han 
har tidigare varit chef för institutionen för 
säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvars-
högskolan, Visiting Professor och Director of 
Teaching inom Security Studies Program vid 
Georgetown University, Adjunkt Researcher 
vid RAND Corporation, förste forskare vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och 
assisterande lektor vid University of Dar es 
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Roberts forskning och expertis kan sam-
manfattas som effektivitet i internationella 
insatser och statsbyggande, samt militära 
organisationer. Fokus har legat på civil-mili-
tära relationer, insatserna i Irak, Afghanistan 
och Libyen, uppror och upprorsmotverkan, 
säkerhetssektorreformer, mänsklig säkerhet, 
gender i militära organisationer och ope-
rationer, kvinnor i stridande förband, samt 
kopplingen mellan utveckling och säkerhet. 

Robert är reservofficer med erfarenhet av 
den första svenska insatsen i Kosovo, KS01.  

Hur mår kvinnor i  
finansbranschen?

Hur långt har finansbranschen kommit när det gäller jämställdhet? Mycket har gjorts på området,  
men det finns fortfarande utrymme för förbättringar –framför allt inom vissa delar av värdepappers
marknaden. Men det krävs både kunskap och insikt för att förändra. Vid denna nätverksträff vill vi 
belysa hur kvinnor som arbetar på värdepappersmarknaden upplever sin situation och vad vi kan  
göra framåt. Vi passar även på att från en inbjuden gäst lära oss mer om hur man arbetar med jäm-
ställdhetsfrågor inom en annan aktuell ”bransch”. 

Under hösten genomförde Föreningen Svensk Värdepappersmark-
nad en enkätundersökning för att öka kunskapen om hur kvinnor 
inom den del av finansbranschen som är inriktad mot värdepap-
persmarknaden mår. I samband med färdigställandet av rapporten 
avseende enkäten vill vi dela med oss av resultatet och bjuder 
därför in till en träff för nätverket Kvinnor inom Finans i Sverige.  
Vid träffen får vi bland annat höra Robert Egnell, rektor på Försvars-
högskolan och professor i ämnet ledarskap och ledning, berätta  
om arbetet med jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten.   

Tid 23 februari, kl 17:30–20:00 

Plats Carnegie, Regeringsgatan 56

OSA Till events@svpm.se senast den 17 februari

Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg.

Nätverksträffen riktar sig främst till kvinnor som arbetar inom banker, 
investmentbanker och värdepappersbolag som är medlemmar i Svensk 
Värdepappersmarknad, med fokus på kvinnor som i huvudsak arbetar 
mot externa kunder. Antalet deltagare är begränsat och anmälan utgör 
ingen garanti för deltagande. Anmälningarna behandlas allt eftersom  
de kommer in, med beaktande av målgruppen för nätverket.

Agenda

17:30  Registrering och mingel

18:00 Presentation av undersökningen

19:00  Kvällens gästtalare: Robert Egnell 
”Jämställdhet, genusperspektiv och  
organisatorisk effektivitet”

20:00 Kvällen avslutas

Nätverket Kvinnor inom finans i Sverige (KiFS) arbetar för att få fler kvinnor att utbilda sig för en framtid inom finans-
branschen, med särskilt fokus på den del av finansbranschen som relaterar till värdepappersmarknaden, för att 
där efter välja jobb inom, trivas, utvecklas samt långsiktigt stanna kvar inom finansbranschen. 




