
 
DET HÄR GÖR MAGMA 

 
• Vi kopplar ihop kvinnliga ledare med utvecklande möjligheter. 

• Vi synliggör och stärker kvinnliga ledare i sina roller. Vi gör varandra bra. 

• Vi får kvinnliga ledare att ta nya kliv. 

• Vi tror på att godhet föder godhet. 

• Vi fokuserar på att göra skillnad på riktigt så att svensk räddningstjänst och krishantering 

blir mer inkluderande, effektiv och bättre på att möta framtidens krav och samhällets 

förväntningar. 

• Vi lyfter fram kvinnors namn så att ingen mer ska kunna säga »jamen, det finns ju inga kvinnor« när höga poster tillsätts. 

 
Varmt välkomna till en energifylld eftermiddag! 

 
 

Nätverkets fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap samt brand- och 
riskkonsultbranschen. Genom att etablera inflytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor 
som redan är ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären. 
Missa inte Magmas fjärde karriärboost den 16 mars i Stockholm. Träffen är kostnadsfri och Folk och Försvar 
bjuder på lunchwrap och fika. Tack FoF! 

 
Tid: 16 mars 12.00 - 17.00 
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm 
Anmälan: Senast 8 mars 2017 till https://magmaboost4anmalan.eventbrite.com. Ange eventuella 

allergier. Först till kvarn! 
 
Medverkande: 

Suad Ali har flera gånger prisats för 
sitt ledarskap och utsågs av Veckans 
affärer som en av Sveriges 
supertalanger. Läs mer om Suad: 
http://chef.se/suad-ali-jag-kommer-
aldrig-att-smalta-in-kronikor-
supertalang/ 

UlrikaJansson är filosofie doktor i 
arbetsvetenskap och lektor i 
genusvetenskap.

Program 16 mars 

 
12.00 Drop In. Folk och Försvar bjuder på wrap 

12.45 Minou Sadeghpour hälsar välkommen till 

Folk och Försvar. 

13.00 Suad Ali kommer tala om mod, ledarskap och normer. 

Suad inledde sin karriär inom den ideella världen redan i 

skolan med Operation Dagsverke. När den värsta 

svältkatastrofen på 60 år bröt ut på Afrikas horn 2011 

startade hon ett eget insamlingsprojekt för de drabbade 

flyktingarna. 2012 började hon på Migrationsverket som 

asylhandläggare, men redan 2014 fick hon ett betydligt 

större uppdrag. Suad Ali blev utvecklingsledare för ett 

projekt som syftade till att stärka Sveriges mottagande 

av kvotflyktingar och arbetade även med Sveriges 

ordförandeskap i den internationella insatsen Core 

Group Syria, FN-gruppen som ska finna skydd för 130 

000 syriska kvotflyktingar i hela världen. Det var inte 

första gången Suad Ali satte sig i ett globalt 

sammanhang. Hon har tidigare arbetat med insamlingar 

på UNHCR och ensam fått representera Sverige på One 

Young World, världens största forum för unga ledare.  

 

 

14.30 Nätverksmingel och eftermiddagsfika 

15.00 Ulrika Janssons forskning har huvudsakligen handlat 

om förändringsarbete i organisationer med särskilt fokus 

på jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Under de 

senaste åren har den kommunala räddningstjänsten 

studerats genom en rad olika projekt och 

frågeställningar. Dagens föreläsning handlar om 

styrning och ledning utifrån chefers och politikers 

erfarenheter och berättelser.  

16.30  Good news och eftersnack 

17.00 Avslutning 

   
 

 Frågor? Maila 

cecilia.uneram@brandskyddsforeningen.se eller 

ida.texell@brandkaren-attunda.se 

 
  

 

Välkomna till 

boost#4 

https://magmaboost4anmalan.eventbrite.com/

