Den svenska modellen –
Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft
Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv – AFoU – verkar för utveckling av framtidens
arbeten och arbetsplatser samt relevant forskning som leder till praktisk nytta. Detta är det fjärde
dialogseminariet och en inspirationsdag där vi lyfter aktuella trender i arbetslivet, delar erfarenheter
och bygger broar för framtida utveckling

Tid:

21 november 2019

Kl 12.30 - 17.00

Plats:

AFA Försäkring

Klara södra kyrkogata 18, 111 52 Stockholm

Moderator:

Göran Johnsson, ordförande för nätverket AFoU, ordförande ProduktionsLyftet, tidigare
förbundsordförande för IF Metall

Årets dialogseminarium handlar om den svenska modellen i arbetslivet, med särskilt fokus på
betydelsen av att gemensamt arbeta med arbetsmiljöfrågor i partssamverkan för utveckling av
framtidens attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer. Partssamverkan är en central
del i den svenska modellen som handlar om hur arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
tillsammans driver utvecklingen framåt i rätt riktning för att skapa god arbetsmiljö, hållbart attraktivt
arbete, förnyelseförmåga och konkurrenskraft.
God arbetsmiljö och konkurrenskraft – hur kan det hänga ihop? Hur fungerar den svenska modellen i
praktiken? Är det en styrka och konkurrensfördel, och på vilket sätt? Hur kan vi i så fall behålla detta
försprång i en global värld och bli ännu bättre på att ta till vara fördelarna? Vilken ny kunskap
behöver vi och vad kan vi mer göra konkret tillsammans?
Detta är några områden som lyfts under dagen. Vi ser fram emot inspirationsdagen där vi delar
erfarenheter och ”krokar arm” för att tillsammans bygga kunskap, praktiskt integrera kunskap i
förändringsprocesser på arbetsplatser och i utbildningskanaler samt hitta effektiva spridningskanaler.
Välkommen att bidra till en grund för en gemensam utveckling som gynnar utveckling av framtidens
arbeten och arbetsplatser!
Varmt välkommen
Göran Johnsson,
Ordförande för nätverket AFoU
För mer information, kontakta:
Ulrika Harlin, RISE industriforskare och koordinator
för nätverket AFoU
E-post: ulrika.harlin@ri.se tfn: 070-780 6054
Arrangörer: AFoUs arbetsutskott (RISE och Helix
Competence Centre /Linköpings universitet)

Nätverket AFoUs dialogseminarium

Den svenska modellen – Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft
Tid:

21 november 2019

Kl 12.30 - 17.00

Plats:

AFA Försäkring

Klara södra kyrkogata 18, 111 52 Stockholm

Moderator:

Göran Johnsson, ordförande för nätverket AFoU, ordförande ProduktionsLyftet, tidigare
förbundsordförande för IF Metall

Program (med reservation för ändringar):
11.30-12.15

Registrering med lättlunch och mingel (Föranmälan krävs)

12.30-14.45
Block 1

Den svenska samverkansmodellen för god arbetsmiljö, kvalitet och konkurrenskraft

•

Välkommen! Göran Johnsson, moderator, ordförande AFoU, Jörgen Eklund, HELIX Competence
Centre/KTH och Ulrika Harlin, RISE

•

Inledning. Statssekreterare Roger Mörtvik, Arbetsmarknadsdepartementet

•

Den svenska modellen i ProduktionsLyftets förändringsmetodik – Bra för alla parter? Richard
Berglund, RISE

•

Kundens omställning och TRRs stöd, Johan Sandgren, TRR

•

Projektkavalkad med goda exempel på partssamverkan för god arbetsmiljö, kvalitet och
konkurrenskraft i olika verksamheter och processer följt av interaktivt panelsamtal med
arbetsmarknadens parter och publik
Panel Block 1:
Bodil Mellblom
Svenskt Näringsliv
Malin Wreder
LO
Ulrika Hagström
TCO
Camilla Frankelius
Sveriges Ingenjörer/Saco
Anna Falck
Arbetsgivarverket
Kristina Folkesson
SKL

15.15-17.00

Block 2. Framtidsbehov för hållbart arbetsliv och konkurrenskraft. Hur accelerera ord till handling?

•

Vinnande samverkan: Praktiknära forskning – Förändringsledning – Utbildning/Spridning.
Tomas Bokström, Social & Health and Impact Center och Rickard Bracken, RISE/SKL

•

Samverkan för bättre arbetsdag varje dag – nyttan för statlig sektor.
Emilia Liljefrost, Partsrådet

•

Panelsamtal med inspel om trender i arbetslivet, arbetsplatsers kunskapsbehov och hur vi kan bidra
för att accelerera ord till handling
Panel Block 2:
Stefan Wiberg
Krister Torssell
Erna Zelmin-Ekenhem
Nader Ahmadi

Prevent
Sunt Arbetsliv
Arbetsmiljöverket
Mynak

Cecilia Beskow
Susanna Stymne Airey
Cassandra Marshall
Eva Johansson

Arrangörer är Nätverket AFoU, Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv.
AFoUs arbetsutskott: RISE och HELIX Competence Centre/Linköpings universitet.
Kontaktperson: Ulrika Harlin, RISE, ulrika.harlin@ri.se, tfn 070-780 6054
För mer information om nätverket AFoU: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-afou

Forte
AFA Försäkring
Vinnova
Tillväxtverket

