
 

  
              

Mångfaldsarbetet i styrelser 
 
Att mångfald stärker företagens utveckling och långsiktiga överlevnad bör vara en 
prioriterad styrelsefråga. Styrelsens stöd och engagemang är viktiga 
förutsättningar för att mångfaldsarbetet ska bli framgångsrikt. Vad krävs för 
mångfaldsarbete i organisationen och vad är styrelsens roll och ansvar för att 
uppnå en lyckad förändringsprocess? 
 
Att öka mångfalden i styrelser bör snarast bli vår verklighet för att våra bolag ska 
stärka sin konkurrenskraft och nå högre lönsamhet. Det är därför viktigt att 
investera tid för att förstå mångfald och inkludering och att ha en ordförande som 
möjliggör detta.  
 
Innehåll 
 
1. Värdet av mångfald 
- arbetsmiljö & kultur, varumärke, attrahera talanger, produktutveckling 
> Affärsmöjligheter, lönsamhet och riskminimering 
 
2. Styrelsens ansvar och roll för mångfaldsarbetet i organisationen 
- Lagar & god bolagsstyrning – vad gäller 
- Strategier & policys inkl. hantering av diskriminering och hur man skapar en 
förändring/utveckling på kort/lång sikt  
- Uppföljning av mångfaldsarbetet (mål/aktiviteter) 
 
3) Styrelsens sammansättning och gruppdynamik 
-SME bolag kan utvecklas snabbare och bättre med externa styrelseledamöter 
som tillför nya, olika och kompletterande kompetenser och perspektiv.  
 
Med fokus på styrelsens ansvar och hur de olika affärsmöjligheterna kopplade till 
mångfald kan se ut beroende på bransch och målgrupp, kommer deltagarna att 
bjudas in på en diskussion om hur man skapar sitt egna mångfaldstankesätt kring 
sina respektive marknader, uppdrag och nätverk.  
 
Under kursen kommer vi också att visa på och redogöra för konkreta metoder och 



arbetssätt på hur företag kan arbeta för att öka mångfald det egna företaget, i den 
egna verkligheten.  
 
Datum: 
Måndag den 24 september 2018 kl 13:00 - 16:30 
 
Plats: 
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm 
 
Målgrupp: 
Kursen är främst inriktad mot styrelseledamöter, ägare & VD:ar. 
 
Deltagaravgift: 
Medlemmar i StyrelseAkademien betalar 1 200 kr exkl. moms, övriga 1 500 exkl. 
moms. 
 
För mer information: 
camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, eller tel. 08-400 250 10 

 

 
Föredragshållare 
Eva Gianko arbetar som VD på 
Styrelseinstitutet AB där hon arbetar med 
styrelserelaterade frågor. Eva har 
erfarenhet av arbete som 
styrelseordförande respektive 
styrelseledamot. Hon har också arbetat 
som VD i flera olika bolag. Eva är såväl 
civilekonom som leg. Psykoterapeut. 

 

 
Föredragshållare 
Expert med lång erfarenhet i både 
Sverige och USA med mångfalds-, 
integrations- och diskrimineringsfrågor. 
Han är medgrundare av ett alldeles nytt 
s.k. supplier diversity initiativ och är även 
författare av tre handböcker om mångfald 
med styrelser och ledningsgrupper som 
målgrupp. 
 

	
 


