AFoU är ett öppet nätverk som vill inspirera och stärka forskning för praktisk nytta samt bygga kunskap för utveckling av
framtidens arbeten och arbetsplatser. Här möts forskare, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och
andra intressenter för att lyfta aktuella trender i arbetslivet, dela erfarenheter och bygga broar för framtida utveckling.

Arbetsplatsnära FoU för
hållbart arbetsliv
Konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden
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Inspireras av goda exempel – Ta tillvara erfarenheter
– Hitta aktörer – Se nya perspektiv och bygg kunskap
genom nya samarbeten – Utveckla lösningar för hållbara arbeten, attraktiva arbetsplatser och konkurrenskraftiga organisationer!
Välkommen till nätverket AFoU!
www.swerea.se/afou
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Gemensam målbild
Arbetslivet påverkas av omvärlden vilket skapar nya möjligheter och utmaningar. Nätverket
AFoU vill bidra till en utveckling som går i rätt riktning för hållbart arbetsliv och hållbar
utveckling i företag och organisationer.
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Konkurrenskraft och
förnyelse genom goda
arbetsförhållanden
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Arbetsmiljö och konkurrenskraft
hänger ihop
Arbetslivet påverkas snabbt på ett närmast oförutsägbart sätt av
förändrade samhälls- och marknadskrav, regleringar, globalisering
samt teknisk och organisatorisk utveckling. Förmågan att styra
och påverka utvecklingen mot ett hållbart arbetsliv försvåras till
följd av de snabba förändringarna, samtidigt som kompetenta och
engagerade anställda blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Arbetet
förändras inom en stor del av de yrken och yrkesroller vi ser idag.
I takt med dessa snabba förändringar – finns det ett stort behov av
att bygga kunskap för att förstå skeenden, kunna bearbeta hot och
tillvarata nya möjligheter.
Genom nära samverkan mellan forskning, praktik, olika branscher, aktörer och forskningsområden kan vi tillsammans bygga
kunskap som bidrar till utveckling av arbeten och arbetsplatser
i önskad riktning.
Nätverket AFoU vill aktivt bidra till
• ökad insikt om arbetsmiljöns betydelse
• forskning som leder till konkret nytta
• stärkt arbetsplatsnära forskning
• interaktiv samverkan mellan forskning och praktik
• synergieffekter genom samverkan
• en framtid med konkurrenskraft och attraktiva arbetsplatser
• att synliggöra resultat, effekter och aktörer i Sverige
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Framtida läge,
om vi inte lyckas?!
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Lösningar som skapar värde för alla
Goda lösningar innebär att man skapar en balans mellan olika
behov och krav samt tar hänsyn till olika intressenters perspektiv,
såväl anställda, arbetsgivare och kunder/brukare som andra
aktörer i samhället.
Nätverket AFoU utgår från arbetsplatsers behov och strävar
efter lösningar som skapar värde för alla. Partsamverkan är en
framgångsfaktor!
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AFoUs kvalitetskriterier för arbetsplatsnära forskning
Vi bygger och samproducerar kunskap genom interaktiv samverkan mellan forskning och praktik.
Arbetsplatsnära FoU är en forskningsansats som kännetecknas av följande kvalitetskriterier:

a. Interaktiva arbetssätt
Forskning med och för arbetsplatsen.
Tidig involvering.

h. Balans mellan olika intressenters krav och intressen

b. Proaktivitet

Integritet, hänsyn till flera perspektiv.

Strävan att förebygga snarare
än att avhjälpa ohälsa.

g. Transparens före, under och efter projekt

c. Partsamverkan arbetsmarknadens partner

Två- eller trevägskommunikation från början,
dialog, uppföljning, kontinuerlig återkoppling.

Utgångspunkt från arbetsmarknadsparters
behov och partsamverkan.

f. Hög grad av tillämpbarhet

d. Forskning i partnerskap

Lösningsorienterad forskning, låg tröskel
för praktisk tillämpning.

Samverkan mellan företag/organisationer och
forskning, skapa partnerskap utan partiskhet.

e. Flervetenskaplighet
Olika forskarperspektiv, olika arbetsplatsperspektiv.

AFoUs årliga process
Ett dialogseminarium med arbetsmarknadens parter arrangeras årligen med syfte att lyfta
framtidsfrågor, dela erfarenheter och bygga broar. Därefter följer en nätverksworkshop
som konkretiserar och följer upp aktuella teman. Löpande under året sker olika aktiviteter
i dialog med många aktörer, där värdskapet roterar mellan arbetsmarknadens parter och
nätverksmedlemmar.
AFoUs referensgrupp med arbetsmarknadens parter prioriterar utvecklingsområden och är
sammansatt av Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, Sveriges Kommuner och Landsting samt
Arbetsgivarverket.

Arbetsplatser
Företag, offentliga organisationer, nätverk
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Öppet nätverk för utveckling av framtidens
arbeten och arbetsplatser
Nätverket AFoU representerar idag över 130 medlemmar från 45 organisationer i Sverige.
Samverkan sker nationellt mellan olika forskare, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och andra aktörer.
Vår förhoppning är att du som också brinner för denna utveckling aktivt vill bidra
genom medverkan i nätverket AFoU!

Du får en allmän inblick i den
forskning som pågår som vi inte
haft koll på tidigare.

Du får utbyte från arbetsplatser med
olika perspektiv och forskare från olika
discipliner.

Nätverket är en oerhörd resurs som kontaktyta
och enormt tidsbesparande när vi söker aktörer
för samarbeten i FoU-projekt!

Inspirationsfoldern med goda exempel är suverän!
Den borde översättas till engelska så vi kan synliggöra
svensk forskning även inom EU!

Vi drar igång nya projekt och samlar olika
intressenter och representanter för arbetsmiljöfrågor
i Sverige – det är väldigt viktigt att vi gör detta!

Nätverket är värdefullt för att kunna hämta hem
kunskap från forskning och kunna sprida för
nyttiggörande.

Castor Analys AB

Induma AB

info2you

Kontaktuppgifter
Göran Johnsson
Tidigare förbundsordförande IF Metall,
ordförande i Produktionslyftets styrelse
AFoUs arbetsutskott
Göran Johnsson, ordf nätverket AFoU
Mattias Elg, LiU/HELIX Competence Centre
Martina Berglund, LiU/HELIX Competence Centre
Ulrika Harlin, Swerea IVF

Välkommen till nätverket AFoU,
Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv!
För mer info och medlemskap: www.swerea.se/afou eller kontakta nätverkets
samordnare Ulrika Harlin, ulrika.harlin@swerea.se, 031-706 60 54

AFoUs referensgrupp
(arbetsmarknadsparters huvudorganisationer)
Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
Malin Wreder, stf, LO
Johan Sittenfeld, Saco/Sveriges Ingenjörer
Ned Carter, Sveriges Kommuner och Landsting
Tarja Nevala, Arbetsgivarverket
Ulrika Hagström, TCO

Arbetsplatsnära FoU
för hållbart arbetsliv
Konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden

www.swerea.se/afou

