CENTRUM FÖR GLOBAL HRM OCH
RIKS-P PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

GRÄNSER OCH TRÖGHET I
DET GRÄNSLÖSA
23 april 2015
Vår samtid beskrivs ofta i termer av förändring med ökad globalisering, ny teknologi, nya organisationsformer och nya trender. Ändå är det mycket som verkar vara som det alltid har varit – som vi
känner igen från förr. I seminariet diskuteras denna spänning i organisationer och på arbetsplatser
– mellan ständig förändring och tröghetens mekanismer.
Professor Apostolis Papakostas har mångårig erfarenhet om forskning om social förändring och
förnyelsens förutsättningar och i detta bland annat studerat tröghet i organisationer. I boken Organisationer, samhället och globalisering, författad tillsammans med professor Göran Ahrne, utforskas förändring som ett samspel mellan tröghet och förnyelse. Här beskrivs växelverkan mellan
hur gamla organisationers tröghet och rationaliseringar skapar utrymmen för nya organisationer.
Apostolis Papakostas är verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
Henrik Fontin, HR-konsult, har lång och bred erfarenhet av HR-arbete inom t.ex. finans, media
och detaljhandel och djup kunskap i frågor som rör bl.a. organisationsförändring, ledarskap, krishantering och förhandling. Henrik Fontin berättar om sina erfarenheter av tröghet och gränser i
förändringsarbetet när en verksamhets arbetessätt utmanas av ny teknologi.
Seminariet är ett samarbete mellan landets p-programs rikskonferens, Riks-P, och Centrum för
Global HRM.
PROGRAM
10.00-10.30

Registrering och kaffe

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt

10.30-10.40 Inledning, presentation
		Ylva Ulfsdotter Eriksson

Anmälan: Förregistrering är obligatorisk och deltagarantalet är begränsat. Sista dag för anmälan
är 18 april. Registrera dig här

10.40-11.10 Mellan tröghet och innovation
		Professor Apostolis Papakostas, 		

Avbokning: Om avbokning sker senare än två
arbetsdagar före seminariet eller om en anmäld
deltagare uteblir tas en avgift ut på 500 SEK exkl
moms

11.15– 11.45 Digitala skiften - gränsövergång
		
eller förändrat förhållningssätt?
		Henrik Fontin, HR-konsult

Plats: OBS! Södertörns Högskola, Flemingsberg.
Lokal meddelas senare

		

Föreståndare Centrum för global HRM

		Södertörns högskola

11.45 – 12.00 Frågor och diskussion

Kontakt: Ylva Ulfsdotter Eriksson, cghrm@gu.se

Centrum för global human resource management drivs av Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan
och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, tillsammans med samarbetspartners från näringsliv, offentliga organisationer och Sveriges HR Förening. För mer information, www.cghrm.gu.se.

