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Välkomna till Opportunity Day 2021

Vilken kompetens efterfrågas av näringslivet?
Hur kan företag arbeta för att bli mer inkluderande 
och se kompetens bortom ”konstiga” namn och 
konventionella betygsbevis? Vilka samhällsinsatser 
krävs för att öppna upp arbetsmarknaden så att fler 
kommer i arbete och färre fastnar i utanförskap? 
Och är mångfald en styrka eller till och med en 
förutsättning för företag som vill lyckas på framtidens 
arbetsmarknad? Välkomna till ett samtal med Azita 
Shariati (VD, Anicura), Hanna Fager (Global HR-chef, 
Volvo Cars) och Markus Brink (VD, Brixly). Moderator 
är Rudolf Antoni, Regionchef Svenskt Näringsliv. 

Varför halkar svenska bolag efter? 
Boston Consulting Group (BCG) rankas ofta som 
ett av världens tre mest prestigefyllda företag inom 
management consulting. I våras släppte BCG en ny 
rapport om jämställdhet och mångfald i Norden 
som visar att Sverige internationellt sett halkar efter. 
Rapporten föreslår konkreta steg som kan flytta 
svenska bolag framåt. Lyssna till Thomas Jensens, (VD, 
BCG Sverige) viktigaste lärdomar kopplat till rapporten. 
Föreläsningen sker via länk.  

Se upp – här kommer mångfald!
Zinat Pirzadeh är en person med stort hjärta 
och många talanger. Hon är en av Sveriges mest 
populära komiker. Se upp, här kommer mångfald! 
– en föreläsning som handlar om att majoriteten av 
svenskarna idag inte vågar diskutera problemen som 
följer av kombinationen ökad invandring och en 
bristfällig integrationspolitik där det tar lång tid för 

nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det 
skulle dessutom behövas fler naturliga mötesplatser 
för att få det sociala att fungera. Detta utnyttjas av 
rösterna som är kritiska till invandring generellt.

PAUS

Göteborgarna är stadens viktigaste resurs.
Staden har en inflyttning från hela världen och 
mångfalden hos invånarna är större än någonsin. 
Lyssna till Axel Josefson (Kommunstyrelsens 
ordförande) om varför Göteborgarna är stadens 
viktigaste resurs, och varför näringslivets roll är så viktig.  

Ett samtal om drivkraft, affärsnytta och 
samhällsansvar.
Petter Stordalen (ägare och grundare, Nordic Choice 
Hotels) har genom åren poängterat att nyckeln till att 
bygga framgångsrika verksamheter är en mångfald 
av människor och ideer. Hör Petters tankar om 
toppchefens roll och enkelhetens betydelse.

Varför är det självklara så svårt? 
Man avbryter aldrig, kommer alltid i tid, står till höger 
i rulltrappan, talar i normal samtalston, söker alltid 
konsensus och du:ar chefen. Har du någonsin tänkt på 
varför det självklara kan vara så svårt att förstå? Oftast 
är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi 
möter en annan kultur. Jeanette Ohlsson Carlborg 
är religionshistoriker. Interkulturell kommunikation, 

mångfald och bemötande tillhör hennes huvudämnen.


