
Vill du få ditt CV granskat av Academic Work mellan föreläsningarna? 
Anmäl dig till emelie.johansson@academicwork.se senast 1 april! 

Välkommen till  
TIDERNAS BÄSTA PERSONALVETARDAG  

den 11 april i Dragonen! 

Egenföretagande inom HR och värderingsstyrd 
rekrytering  

Lars Ohlson driver eget företag och jobbar med 
chefsrekrytering. Han har en gedigen erfarenhet och har i 
drygt 20 år arbetat med chefsrekrytering på olika nivåer. Lars 
föreläsning handlar om hur det är att driva eget företag inom 
HR och rekrytering. Lars kommer även att behandla ämnet 
värderingsstyrd rekrytering, en trend som växer sig allt 
starkare i branschen.  

All in - när livet är allt eller inget   

Under denna inspirationstimme delar Emma Igelström 
öppenhjärtigt sin livshistoria och hur hon hittat sitt sätt och sin 
väg att leva det liv hon vill fullt ut. Föreläsningen ingjuter mod, 
hopp och handfasta tips på hur du kan om du bestämmer dig 
leva livet på det sätt du vill. Emmas fasta övertygelse är att det 
finns bara två lägen i livet, avveckling eller utveckling. Emma 
kommer dela med sig och resonera kring bl.a. prestation, 
förändring, mod, acceptans, föräldraskap och lycka. Allt enligt 
devisen Må och prestera bättre.  

Fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot dess 
utgivande 

Dennis Töllborg är professor i rättsvetenskap och anställd vid 
Gothenburg Research Institute. Han slåss mot myndighets-
missbruk, kritiserar polisingripanden och är dessutom 
författare. Eller som Töllborg själv formulerar det: I Älska din 
navel argumenterade jag för att vi måste ta ett rejält omtag 
mot den allt mer omfattande illojala maktanvändning som 
präglar vårt land i varumärkenas, kommunikations-
direktörernas och ”de sociala konstruktionernas” tid. Det är en 
bedrövande bild som tecknas, där Bacons tes om att kunskap 
är makt inverterats till att bli Makt = Kunskap och 
sanningsbegreppet blivit instrumentellt.  

Specialist som generalist? – HR-rollens  nyanser  

Johanna Müller är HR-chef på det internationella företaget 
Euro Sko och har jobbat med HR-frågor på många välkända 
företag. Johanna kommer att prata om den breda rollen som 
HR-partner/specialist/generalist. Många gånger förväntas 
personalvetare vara specialister inom en mängd HR-områden 
samtidigt som rollen är av generalist-karaktär. Hur balanserar 
man det? Och hur är det att arbeta som ensam HR-person i 
en organisation? Hur får man samarbetet att fungera med 
kollegor som inte har insikt i vad HR innebär för 
organisationen? 

09:00 – 10:00 
Presentation 
av dagen samt 
presentation 
av föreläsare 

och  
fackföreningar 

10:00 – 11:00 
Föreläsning;  

Johanna 
Müller 

11:00 – 11:45 
Mingel & fika  

i foajén 

11:45 – 12:45 
Föreläsning;  

Dennis Töllborg 

12:45 – 
14:00 
Lunch 

14:00 – 15:00 
Föreläsning; 
Lars Ohlson 

15:15 – 16:15 
Föreläsning;  

Emma Igelström 

17:00 – sent 
Efterfest på 
Vasastan med 

prisutdelning till 
personalvetardagens 
aktivaste student 

VARUHUSET FEMMAN,  NORDSTAN 


