
FOrelAsningsserie 
i fyra delar MED fokus pa 

INTEGRATION 
KOMPETENS

NYTTA 
Lonsamhet

www.4-all.se
I samarbete med



Ska det vara så speciellt med etnisk mångfald på arbetsplatsen?

Många arbetsgivare hyser outtalade farhågor med etnisk mångfald på arbetsplatsen - ”Vi värderar 
olika.” ”Det sägs att det kan vara lönsamt med etnisk mångfald på jobbet. Stämmer verkligen det 
eller är det något man bara säger?”

Den här föreläsningen kommer att ta upp frågor kring föreställningar, möten, samarbete, men också 
en diskussion om eventuell lönsamhet med etnisk mångfald. Ingen arbetsgivare kommer att anställa 
bara för att det är politiskt korrekt eller mänskligt tilltalande, vilket det i och för sig är. För en arbetsgi-
vare gäller det att se eventuell lönsamhet. Är det någon idé?

Föreläsare

Gillis Herlitz
Deltar: 22 februari 2012

Manne Didehvar är en inspirerande föreläsare som griper tag i sin publik genom att dela med sig av sin egen histo-
ria och sina upplevelser av att komma till Sverige som flykting för att sedan bygga upp ett nytt liv i sitt nya hemland.
 
Det som utmärker Manne är hans sätt att se på mångfald utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Mannes ut-
gångspunkt är att vi bör ställa oss frågan ”Know why” före ”Know how” innan vi sätter igång med mångfald-
sarbetet.  För ett hållbart månfaldsarbete måste alla medarbetare förstå sambandet mellan mångfalden på 
arbetsplatsen och företagets affärsresultat, konkurrenskraft och attraktivitet. Med flera konkreta exempel visar 
Manne under sin föreläsning på affärsnyttan av att ha en arbetsplats med mångfald. Idag är Manne Didehvar 
HR Chef på VVS Företagen, ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Föreläsare

Manne Didehvar
Deltar: 24 april 2012



Som svar på Södertäljes utmaningar och möjligheter har det kommunala bolaget Telge AB de senaste 
åren etablerat ett antal nya företag i samarbete med det privata näringslivet. Dessa har alla ett uttalat 
syfte att lösa specifika samhällsutmaningar på affärsmässiga grunder. Telge Peab, Manpower Telge 
Jobbstart var de två första av dessa företag. Dessa samarbeten är, tillsammans med det nystartade 
företaget Telge Tillväxt (Telge Tillväxt ägs av KF, Scania, Swedbank, Manpower, Mekonomen, Folksam, 
Peab och Telge) en medveten satsning på den så kallade Telgemodellen och Telges vision “att förena 
affärer med samhällsnytta”. I dagsläget arbetar alla bolag inom Telge AB med att förverkliga visionen.

Workshop och diskussion

Privat-offentlig samverkan, socialt entreprenörskap och nya metoder för att hantera kommunala utma-
ningar. Presentation av matrisen “tjäna pengar-göra gott”.

Föreläsare

Telge tillvAxt
Deltar: 16 oktober 2012

Facilitator

Per Wilhelmsson
Deltar: 24 april 2012, 19 februari 2013

Per Wilhelmsson är småföretagare och konsult inom området organisationsutveckling och för-
ändringsledning. Han har även många års erfarenhet av chefsarbete i några av våra stora svenska 
företag inom bank, telekom, arbetsmarknadsutbildning och IT. Per har faciliterat möten, seminarier 
och workshops sedan 1987 och strävar alltid efter att så mycket som möjligt involvera deltagarna i 
diskussionerna. “Med Per som facilitator finns ingen risk att man somnar”.



13.00 - 17.00 på Nordanåteatern
22 Feb 2012 – Gillis Herlitz
24 april 2012 – Manne Didehvar och Per Wilhelmsson 
16 okt 2012 – Telge Tillväxt plus workshop och diskussion
19 feb 2013 – Farbod Rezania, Marco Helles, Per Wilhelmsson plus en paneldebatt

Konferensserien är gratis
...men anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro utgår en avgift på 500 kr.

Övrigt innehåll
Varje tillfälle innehåller föreläsningar, workshop och utvärdering.
Begränsat antal platser – “först till kvarn”!
Anmälan skickas till Christina Wiklund, christina@urkraft.se.

Farbod Rezania – ansvarig för integrations och mångfaldsfrågor på Svenskt Näringsliv – är en av de mest 
framstående rösterna i media när det kommer till mångfald inom arbetslivet och har varit med och drivit både 
en och två uppmärksammade debatter. Integration är ett viktigt samhälleligt mål, ökad integration bidrar till 
tillväxt i ekonomin och ger förutsättningar för ökad välfärd. Målet för svenskt näringslivs integrationsarbete är 
en väl fungerande arbetsmarknad som ger företag och individer förutsättningar att utvecklas och växa.  

Föreläsare

farbod rezania
Deltar: 19 februari 2013
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Mänskliga rättigheter andas mångfald – en föreläsning om värdegrunden bakom den universella deklaratio-
nen om de mänskliga rättigheterna, om människosyn och mänskligt bemötande, om att frigöra sig från kategori-
seringar och konstruktioner och ett “vi och dom”, och att se att mångfald är mer än 7 diskrimineringsgrunder. 

Föreläsare

Marco Helles
Deltar: 19 februari 2013


