Kick-off workshop: Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration
Forskningsprogrammet ”Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik”, bjuder in
till en kick-off workshop. Ett tillfälle att med andra kunniga på området diskutera och analysera möjligheter och
gränser för arbetsmarknadsintegration, för att därmed fördjupa kunskapen om integration. Deltagare arbetar med
integrationsfrågor inom kommuner, myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och inom akademien.
Tid onsdagen den 17 maj, kl. 09.00-12.00
Plats E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Program
09-09.15

Välkomna och introduktion av forskningsprogrammet: Organisering av utrikesföddas
arbetsmarknadsintegration: teori och praktik

09.15-10.00

Keynote speaker: Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Sociologiska Institutionen,
Uppsala Universitet

10.00 - 10.20

Kaffe

10.20- ca 12.00 Paneldiskussion
•
•
•
•
•
12.00 - 13.00

Jonas Berg, butikschef på ICA Maxi Södertälje
Sofia Appelgren, vd på Mitt Liv, Göteborg
Anders Carlberg, chef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen
Therese Frykstrand, verksamhetschef, Yalla Trappan, Malmö
Samira Savarani och Majid Fard, projektledare, One Stop Future Shop, Göteborg
Lunchbuffé

Workshopen är kostnadsfri och riktas till alla intresserade. Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra som
du tror kan vara intresserade.
Vänligen anmäl dig senast den 10:e maj genom att skicka ett mail till andreas.diedrich@gri.gu.se. Meddela om
du stannar till lunch, och eventuella allergier.
Vi hälsar dig välkommen och ser fram emot en givande workshop!
Forskare i programmet
Andreas Diedrich, docent, GRI, Handelshögskolan, programansvarig
Barbara Czarniawska, professor, GRI, Handelshögskolan
Ester Barinaga, professor Copenhagen Business School
Eva Maria Jernsand, forskare, Handelshögskolan
Hanna Hellgren, doktorand Förvaltningshögskolan

Helena Kraft, doktorand, Handelshögskolan
Henrietta Palmer, professor Chalmers, Mistra Urban Futures
María José Zapata Campos, docent, Handelshögskolan
Nanna Gillberg, forskare, Handelshögskolan
Patrik Zapata, docent, Förvaltningshögskolan
Vedran Omanović, forskare, Handelshögskolan

Om forskningsprogrammet Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration
Programmet syftar till att undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta
integration, liksom att undersöka de problem som det innebär att koordinera och organisera denna stora mängd initiativ och
satsningar. Målet är att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av
utlandsfödda på arbetsmarknaden.
Forskningsprogrammet finansieras av Forte (2017-2019), med stöd av Mistra Urban Futures, och genomförs av forskare
från Handelshögskolan och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, Chalmers Universitet, Mistra Urban Futures
och Copenhagen Business School.
Läs mer om forskningsprogrammet: http://gri.handels.gu.se/forskning/organizing-integration

