
INBJUDAN TILL SEMINARIUM

ÅLDRANDE I ARBETSLIVET 
27 september 2016

På Göteborgs universitet finns mycket spännande forskning som på olika sätt undersöker 
frågan om åldrande i arbetslivet. Vid seminariet presenteras aktuell forskning från tre 
olika projekt samt exempel på hur frågan hanteras praktiskt i verksamhet. Ewa Wikström 
och Rebecka Arman presenterar forskning som studerar hur organisationer balanserar 
mellan reformer av pensionssystem, ökat tryck på att vi skall jobba längre, och individers 
hälsa och motivation. Boo Johansson, Isabella Hansson och Stephanie König talar 
om pensioneringsprocessen och hur hälsa och välbefinnande utvecklas före och efter 
pensionering. Roland Kadefors beskriver vilka attityder anställda och arbetsgivare har till 
äldre arbetskraft. Christina Munk-Hemberg, Volvo Cars, berättar om hur Volvo Cars arbetar 
med åldrande och kompetens. 

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt 

Anmälan är obligatorisk. Deltaga-
rantalet är begränsat. Sista dag för 
anmälan är 20 september. 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: SEB-salen, Handelshögskolan, 
Vasagatan 1, Göteborg 

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

CENTRUM FÖR GLOBAL HRM

PROGRAM

13.00-13.15 Registrering

13.15-14.00 Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering 
 - en interventionsstudie 
 Professor Ewa Wikström och fil dr Rebecka Arman  
 från Handelshögskolan

14.00-14.45 HEARTS-studien: Ett psykologiskt perspektiv  
 på övergång och anpassning vid pensionering 
 Professor Boo Johansson, doktorand Isabelle  
 Hansson och fil. dr, Stefanie König från  
 Psykologiska institutionen 

14.45-15.15 Kaffe 

15.15-16.00 Attityder till äldre arbetskraft 
 Professor Roland Kadefors från Institutionen  
 för sociologi och arbetsvetenskap

16.00-16.45 Åldrande och kompetensförsörjning på Volvo Cars 
 Christina Munk-Hemberg, Manager Pension &  
 Insurances, HR, Volvo Cars 

16.45-17.00 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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