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Det blir ett andra år för Makten Över Musikens
ledarskapsprogram
Projektet Makten Över Musiken startade förra året ytterligare ett mentorskapsprogram
(Ledarskapsprogrammet) som riktar sig till kvinnor som har gedigen erfarenhet inom
musikbranschen och siktar mot ledarpositioner. Efter ett framgångsrikt första år startar
nu ansökningsperioden till år 2.
I år ställs sex platser till förfogande för adepter som vill få vägledning och kunskapsutbyte av
mentorer med ledarpositioner inom branschen.
– Under mina 30 år i musikbranschen har jag sett en förbättring av mångfalden inom ledande
positioner - men det är myrsteg som tagits. Med det här hedersuppdraget i Makten Över
Musikens Ledarskapsprogram vill jag elda på förändringstakten, bidra till att ändra fenomenet
att ”lika väljer lika” vid rekryteringar - då vi vet att dynamiken i olikheter ofta leder till framgångar,
säger Kerstin Mangert Sturk, en av mentorerna.
Mentorer för 2016 är:
• Carl Pernow, VD Live Nation Norden
• Kerstin Mangert Sturk, konsult med inriktning på strategi, arbetsprocesser och VD och
ledningsgruppscoaching
• Maria Molin Ljunggren, VD Capitol Music Group AB
• Martin Ingeström, VD Universal Music Publishing AB
• Monica Ekmark, GM Universal Music Publishing
• Patrik Sventelius, VD Sony/ATV Music Publishing
Makten Över Musiken är en organisering för jämställdhet i musikbranschen. Projektet startade
2012 efter att ideella musikföreningen Fritz’s Corner gjorde en undersökning av jämställdheten
inom den kreativa och ledande sidan av musikbolagen. Undersökningen visade att män
dominerar inom samtliga delar av branschen – hos förlagen, skivbolagen, bokningsbolagen och
även bland managers.
Fokus för Makten Över Musikens verksamhet ligger på mentor- och ledarskapsprogram riktade
till kvinnor inom musikbranschen samt publika seminarier och workshops. Organisationen vill se
en förändring av mångfalden och representationen i branschen och ser positiva resultat av att
ha hållit mentorskapsprogram där människor möts och utvecklas tillsammans. Inom
Ledarskapsprogrammet ryms utöver mentorskapet och seminarier även en tredagars
ledarskapsutbildning som leds av programmets mentorskapscoach Sara Olsson.
Ansökan till Ledarskapsprogrammet är öppen 29/3 – 12/4.
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