
Inbjudan 
Workshop kring utveckling av framtidens 
arbeten och arbetsplatser: två trender  
i fokus – digitalisering och mångfald

Arbetslivet förändras allt snabbare. Hur kan vi påverka utvecklingen 
i rätt riktning? Hur kan vi gemensamt skapa relevant forskning för 
arbetsplatser?

Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) innefattar mer än femtio av Sveriges främsta 
forskare inom området och verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse uppnås genom goda 
arbetsförhållanden. Nätverket startar nu ett arbetsplatsforum med syfte att stärka samverkan mellan 
forskningen och utvecklingsintresserade arbetsplatser. Denna workshop är den första aktiviteten och vi 
hoppas att den ska inspirera till många fler där viktiga frågeställningar för arbetsplatsutveckling behandlas 
för goda lösningar, innovation och hållbart arbetsliv. Vid workshoppen kommer vi att följa upp prioriterade 
områden som lyftes av arbetsmarknadens parter vid novemberseminariet, samt att dela praktiska 
erfarenheter och resultat från AFoU-nätverkets inspirationsfolder ”Utveckling av framtidens arbeten och 
arbetsplatser – Glimtar för inspiration”. 

Information och anmälan till workshoppen. 

Välkommen!
Göran Johnsson
Ordförande för nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, 

tidigare förbundsordförande IF Metall
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Välkommen till en workshop kring två  
aktuella utvecklingstrender samt att 
forma ett arbetsplatsforum för att 

gemensamt bygga kunskap 
för hållbart arbetsliv och 

hållbar utveckling!

Ett arrangemang av nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU)
– Konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden.

Kontaktpersoner för workshoppen den 7 februari 2017:

Caroline Jarebrant, Swerea IVF,  
031-706 61 16, caroline.jarebrant@swerea.se

Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola,  
0736-62 05 31, yvonne.eriksson@mdh.se

Mer information om nätverket AFoU

*Forskning och utveckling
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