
INBJUDAN TILL SEMINARIUM

DIGITALISERING OCH HRM  
– möjligheter och utmaningar ur ett framtidsperspektiv

25 februari 2016
Under de senaste åren har ett flertal utredningar, rapporter och kommissioner beskrivit vad digitalisering är 
och hur den kommer att påverka oss i framtiden, exempelvis Framtidskommissionen, Digitaliseringskommis-
sionen och Arbetet i framtiden. Ett antal liknande slutsatser pekar på att arbetsmarknaden kommer förändras 
med mer automatisering, digitalisering och robotisering. Även lösningarna liknar varandra, som att vi 
kontinuerligt behöver kompetensutvecklas och att nya kunskaper behövs för att klara utmaningarna i den 
framtida delnings- och nyttjandeekonomin.

Frågan vi ställer oss är därför vad denna utveckling betyder ur ett HR-perspektiv? Vad innebär framtidens 
digitaliseringsutmaningar för organisationer och deras medarbetare? Hur kan HR särskilt hantera digitali- 
seringens möjligheter och vilken roll spelar HR i arbetet med att överbrygga kunskap från olika områden? 
Under seminariet får du lyssna till ledande forskare från olika vetenskapliga områden men också till Orvar 
Hurtig, Head of Industry and Society på Ericsson som ger sin spännande framtidsbeskrivning. Seminariet leds 
av Christian Sandström, docent Chalmers samt Ratio.

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan är obligatorisk. 
Deltagarantalet är begränsat. Sista 
dag för anmälan är 19 februari. 
Anmäl dig här!

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 

Plats: Malmstenssalen,  
Handelshögskolan, Vasagatan 1, 
Göteborg 

Kontakt: Per Thilander,  
cghrm@gu.se

Seminariet ges på svenska

CENTRUM FÖR GLOBAL HRM

PROGRAM 
13.00 Inledning
 Per Thilander, föreståndare Centrum för global HRM

  Digitalisering – en exposé 
 Christian Sandström, docent Chalmers, moderator

 I kölvattnet av digitalisering – en lovsång och elegi
 Johan Magnusson, docent IT-universitetet 

 Digitalisering av arbete – vad är egentligen nytt?
 Bertil Rolandsson, docent Inst för soc och arbetsvetenskap  
 Jan Ljungberg, professor IT-universitetet

14.30-15.00 Kaffe

 Gamification – forskning och praktik 
 Peter Zachariasson, docent Center for Business & Design Lab  
 Mats Björkin, docent Institutionen för kulturvetenskaper

 Opening Doors – a fun way to develop employees   
 and the organisation 
 Jonna Weinelid-Fors, Global HR BP/HR Site Lead   
 Göteborg, AstraZeneca

 The Digitalization of People, Business and Society
 Orvar Hurtig, Head of Industry and Society, Ericsson

17.00 Avslutning

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