
 

 

Workshop arrangerad av nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Workshop kring utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser
två trender i fokus – digitalisering och mångfald
Arbetslivet förändras allt snabbare
gemensamt skapa relevant forskning för arbetsplatser? 
aktuella utvecklingstrender, digitali

Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse 
uppnås genom goda arbetsförhållanden. Nätverket startar nu ett arbetsplatsforum 
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 arbetsplats
lösningar, innovation och hållbart arbetsliv

Tid:  Tisdagen den 7 februari 2017, kl 

Plats:  Mälardalens högskola, Eskilstuna

Moderator:   Göran Johnsson, ordförande för nätverket Arbetsplatsnära F
tidigare förbundsordförande IF Metall

Kl. 09.00-09.30    Registrering och kaffe

09.30 Välkommen! Syftet med dagen

Trender i omvärlden och dess påverkan i arbetslivet 
Eriksson, Mälardalens högskola

Block 1. Digitalisering i arbetslivet 

10.00 Digitalisering i offentliga organisationer

Digitalisering inom industrin

Kavalkad med resultat och erfarenheter från projekt 
t ex E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö, 
digitaliseringslösningar för manuell montering

Block 2. Mångfald och inkludering 

11.00 Etnicitet som affärsidé 

Den engagerade arbetsplatsen

Kavalkad med resultat och erfarenheter från projekt 
t ex nya vägar till ökad jämställdhet i gruvindustri
inkludering genom innovativ samverkan 

12.00 Lunch  

Block 3. Gruppdialog kring digitalisering och mångfald i arbetslivet 

13.00 Tema 1. Digitalisering  

14.00 Summering gruppdialog

Block 4. Forskningens nytta i praktiken

14.30 

 

 

Vinn-Vinn genom samverkan forskare

Autoadapt AB – exempel från industrin 
Flaggskeppsmetodiken 
Institutet för personal- och 

15.40 Nya möjligheter, aktiviteter
Hur kan samverkan stärkas mellan 

16.10-16.30   Summering och avslut

Kontaktpersoner 
Caroline Jarebrant, Swerea IVF, 070-780 61 16, caroline.jarebrant@
Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola, 0736-62 05 31, yvonne.eriksson@mdh.se
 
Mer information om nätverket AFoU: www.swerea.se/afou

 Preliminärt program (med reservation för ändringar)

Workshop arrangerad av nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, AFoU.  

tveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser
digitalisering och mångfald 

Arbetslivet förändras allt snabbare. Hur kan vi påverka utvecklingen i rätt riktning
skapa relevant forskning för arbetsplatser? Välkommen till en workshop kring två 

digitalisering och mångfald. 

hållbart arbetsliv (AFoU) verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse 
uppnås genom goda arbetsförhållanden. Nätverket startar nu ett arbetsplatsforum med syfte att stärka samverkan 

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 

t arbetsliv.   

Tisdagen den 7 februari 2017, kl 09.30–16.30  

ögskola, Eskilstuna 

Göran Johnsson, ordförande för nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv
tidigare förbundsordförande IF Metall 

.30    Registrering och kaffe 

Välkommen! Syftet med dagen Göran Johnsson, ordförande för nätverket AFoU

Trender i omvärlden och dess påverkan i arbetslivet – möjligheter, utmaningar
Eriksson, Mälardalens högskola och Caroline Jarebrant, Swerea IVF 

Digitalisering i arbetslivet – glimtar och inspiration från olika branscher  

offentliga organisationer, Mikael Blomé, Lunds universitet 

Digitalisering inom industrin  

Kavalkad med resultat och erfarenheter från projekt med olika verksamheters
hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö, vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

digitaliseringslösningar för manuell montering 

och inkludering i arbetslivet – glimtar och inspiration från olika branscher

Etnicitet som affärsidé – exempel från äldreomsorgen, Lena Högberg, Linköpings universitet/HELIX

Den engagerade arbetsplatsen, Richard Berglund, Swerea IVF 

Kavalkad med resultat och erfarenheter från projekt med olika verksamheters
ya vägar till ökad jämställdhet i gruvindustrin, ökad arbetskraft genom erfarna medarbetare

inkludering genom innovativ samverkan  

Block 3. Gruppdialog kring digitalisering och mångfald i arbetslivet – två parallella spår

1. Digitalisering   Tema 2. Mångfald och inkludering

Summering gruppdialoger och kaffe 

Forskningens nytta i praktiken. Arbetsplatsutveckling, innovation och lärande

genom samverkan forskare – praktiker, Tomas Backström, Mälardalens högskola

exempel från industrin  
Flaggskeppsmetodiken – lärande mellan olika arbetsplatser och verksamheter

och företagsutveckling vid Uppsala universitet  

, aktiviteter  och samarbeten med nätverket AFoU 
Hur kan samverkan stärkas mellan arbetsplatser, nätverk och forskare? Viktiga frågeställningar, utvecklingsbehov

vslut 

caroline.jarebrant@swerea.se 
62 05 31, yvonne.eriksson@mdh.se 

www.swerea.se/afou 

Preliminärt program (med reservation för ändringar) 

tveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser: 

i rätt riktning ? Hur kan vi 
n workshop kring två 

hållbart arbetsliv (AFoU) verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse 
med syfte att stärka samverkan 

forskningen och utvecklingsintresserade arbetsplatser. Denna workshop är den första aktiviteten och vi hoppas 
behandlas för goda 

oU för hållbart arbetsliv, 

Göran Johnsson, ordförande för nätverket AFoU 

utmaningar och behov, Yvonne 

verksamheters perspektiv 
vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv, 

och inspiration från olika branscher 

Lena Högberg, Linköpings universitet/HELIX 

verksamheters perspektiv 
kad arbetskraft genom erfarna medarbetare, skoglig 

parallella spår  

och inkludering 

och lärande genom samverkan  

Tomas Backström, Mälardalens högskola 

lärande mellan olika arbetsplatser och verksamheter Birgitta Södergren, 

utvecklingsbehov och projektidéer. 


