
INBJUDAN TILL SEMINARIUM

MÅNGFALD I ARBETSLIVET  
– utmaningar för individer och organisationer

2 maj 2016
Att mångfald i organisationer är en viktig faktor för till exempel framgång, attraktivitet och 
beredskap för att möta framtidens utmaningar har länge varit känt inom forskning. I takt med att 
samhället, och våra organisationer, blir allt mer globaliserade och rörligheten hos människor av 
olika anledningar ökar allt mer, till exempel de stora migrationsströmmarna i Europa, utmanas såväl 
enskilda individer, organisationer och samhällen. Det handlar om betydelsen av etnicitet, värderingar 
och uppfattningar om hur team- och chefsarbete inom mångkulturella arbetsplatser kan utformas.

Seminariet tar utgångspunkt i ett övergripande perspektiv på mångfald, med särskilt fokus på 
utmaningar i ett HRM-perspektiv. Under seminariet kommer du att få lyssna till forskare och 
praktiker med stor kunskap och erfarenhet.

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt 

Anmälan är obligatorisk. Deltaga-
rantalet är begränsat. Sista dag för 
anmälan är 25 april. Anmäl dig här!

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

Plats: CG-salen, Handelshögskolan, 
Vasagatan 1, Göteborg 

Kontakt: Ylva Ulfsdotter-Eriksson, 
cghrm@gu.se

Seminariet ges på engelska och 
svenska.

CENTRUM FÖR GLOBAL HRM

PROGRAM

13.00-13.15 Registrering

13.15-13.20 Inledning
 Ylva Ulfsdotter-Eriksson, förest Centrum för global HRM

13.20-13.50 To what extent does homeland matter? Diaspora, ethnicity  
 and identity politics
 Doc Gabriella Elgenius, Inst för sociologi och arbetsvetenskap

13.50-14.20 Diversity in Organizations: Perspectives and Implications
 Ek Dr Vedran Omanović, Företagsekonomiska institutionen

14.20-14.50 The Burden of Being the ‘Token’: The Exploration of  
 Ethnicity, Professional Identity, and Career Navigation 
 amongst Ethnic Minority Managers in Sweden 
 MSc. Andray Wellington, Learning & Development Manager 
 Northern Europe, Sykes. 2015-års vinnare av CGHRMs   
 “Best HRM-thesis-award”

14.50-15.10 Kaffe

15.10-16.00 Verksamhetsperspektiv på mänskliga rättigheter 
 Klas Forsberg, avdelningschef, Mänskliga rättigheter,  
 Göteborgs stad

16.00-16.50 För ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som  
 värdesätter mångfald 
 Siyana Sokolova och Jimmy Antonsson, Mitt liv AB (svb) 

16.50-17.00 Summering - 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, cghrm.gu.se.
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