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Inbjudan till SUHFs arbetsgivardag 
 

Förutsättningarna för universitet och högskolor i Sverige förändras. Ny lagstiftning och förändringar i synen 

på arbete och arbetsvillkor utmanar upparbetade vägval. SUHFs expertgrupp för arbetsgivarfrågor hälsar 

lärosätenas rektorer, universitets- och högskoledirektörer samt HR-chefer välkomma till SUHFs 

arbetsgivardag 2022. 

När: torsdagen den 10 november 

Tid: 10.00 – 15.00, kaffe och smörgås från 9.30. 

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. www.wtc.se 

Målgrupp: rektorer, universitets- och högskoledirektörer, HR-chefer 

Anmälan: görs senast den 10 oktober via https://suhf.se/aktiviteter/arbetsgivardagen-2022/ 

Deltagaravgift: 1800 kr ex moms 

Program:  

Hur kan lärosätesledningar fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att attrahera, utveckla 

och behålla de bästa talangerna i en förändrad omvärld? Behöver vi utmana dagens syn på akademiskt 

ledarskap och chefstillsättningar för att på ett tydligare sätt adressera arbetsgivarrollen? Detta är 

utgångspunkten för dagens program där vi kommer att blanda exempel från våra verksamheter med 

intressanta diskussioner kring dessa teman.  

09.30 Kaffe, smörgås och mingel 

10.00 – 10.15 Ordförande för expertgruppen för arbetsgivarfrågor, Sigbritt Karlsson, introducerar och  

hälsar välkommen 

10.15 – 10.30 Chefer i akademisk verksamhet 
När är det dags att professionalisera ledarskapet i linjen? Var är vi om tio år?  Stephen Hwang, rektor vid 
Högskolan i Halmstad, ger oss en tillbakablick och vision om framtidens ledarskap.   
 
10.30 – 10.50  Chefsförsörjning vid Chalmers 
Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers, berättar hur Chalmers gradvis frångått traditioner i arbetet med 

rekrytering av chefer och med strategiska akademiska rekryteringar. 

10.50 – 11.30 Gruppdiskussioner 

11.30 – 12.30 Lunch  
 
12.30 – 13.00 Gemensam diskussion och summering 
 
13.00 – 13.15 Strategisk kompetensförsörjning i akademin   
Förändringar i omvärlden påverkar lärosätenas möjligheter att arbeta med kompetensförsörjningen. Vilka 
utmaningar har vi framför oss och hur kan vi möta dem? Lars Nordlander, HR-chef, Umeå universitet. 
 
13.15 – 13.45 Karriär och kompetensförsörjning på ABB 

ABB arbetar systematiskt med en intern karriärmodell för forskare.  Lina Eklund, HR-chef på ABB  

Corporate Research Center, berättar om den och om hur ABB arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. 

13.45 – 14.30 Gruppdiskussioner inkl. kaffe 
 
14.30 – 15.00  Återsamling, gemensam diskussion och summering av dagen 
 
Välkommen! 
SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor 

http://www.wtc.se/
https://suhf.se/aktiviteter/arbetsgivardagen-2022/

