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Välkomna till HELIX nyhetsbrev!
Våren börjar göra sitt inträde efter en riktig kall februari. Trots ljusare dagar så verkar 2021 inte bli som vi
har trott. Folkhälsomyndigheten ser visserligen ljus i tunneln men vi kommer ändå få leva med pandemin
ett bra tag till. Så småningom kommer vi förmodligen hitta tillbaka till något nytt normalt. Vi på HELIX
arbetar på för fullt och försöker anpassa oss efter de nya förutsättningarna. Vi genomför bland annat
utbildningen "Att leda utan att vara chef" helt digitalt denna gång. Det innebär många nya lärdomar om
teamwork och kreativa övningar som vi förhoppningsvis kan dra nytta av även långsiktigt. HELIX
verksamhet under 2021 innebär inte enbart utbildning på distans. Vi startar en rad nya aktiviteter, t.ex. en
kunskapsöversikt om ledarskap som främjar hälsa och välbefinnande vid digitalt distansarbete och samt
projektet Samhällskontrakt under omvandling - om ungas arbetsliv. Håll utkik efter de nya aktiviteterna, så
ses vi!

Mattias Elg, föreståndare vid HELIX

HELIX med på Södertälje Science Week!
Den 3–5 februari ordnades Södertälje Science Week vilket är ett årligt samhällsforum och ett megaevent
för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Under dessa digitala dagar medverkade forskare och
partners från HELIX i temat ”Leda hållbart med Lean”. Bland annat fick vi presentationer av Scanias nya
ledarskapsmodell, AstraZenecas 6 ledarvanor samt erfarenheter från HELIX-forskning om ledarskap som
främjar lärande. En inspelning av alla passen i temat finns att se här (klicka på bilden):

Två nya HELIX-projekt i samarbete med Göteborgs
universitet om psykisk ohälsa i arbetslivet
HELIX-forskaren Christian Ståhl har ett i samarbete med forskare från Göteborgs universitet startat två
olika projekt om psykisk ohälsa i arbetslivet. Det ena projektet heter Vilka faktorer stärker individens
möjligheter att arbeta med psykisk ohälsa? En prospektiv enkät- och registerundersökning, och avser att
testa nya mätmetoder kring arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Det har två delprojekt inriktade på privat
respektive offentlig sektor. Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet, är
projektledare, och delprojekten finansieras av AFA Försäkring och Försäkringskassan. Det andra projektet
heter Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för
medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Projektet drivs av Monica Bertilsson, lektor vid Göteborgs
universitet, och undersöker vilka åtgärder chefer gör för att förebygga sjukskrivning, vilka samband som
finns mellan kontextuella faktorer och chefers åtgärder för att förebygga sjukskrivning, och vilka
erfarenheter chefer har av ”kritiska situationer” som har främjat eller gjort det svårare för chefer att
förebygga sjukskrivning för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Studien kombinerar en webbaserad
enkätstudie med en kvalitativ studie.

Vill du vara med?
Om din organisation eller några arbetsplatser inom din organisation vill vara med i studien, kontakta gärna
HELIX-forskaren Christian Ståhl.

HELIX seminarieaktiviteter 2021
Varmt välkommen till HELIX olika seminarier under 2021!
HELIX arrangerar dels ordinarie HELIX-seminarier vilka brukar omfatta ca två timmar men också lite
kortare seminarier på ca 45-60 minuter som vi kallar för "Café HELIX". Med hänsyn till Corona så
genomförs alla seminarieaktiviteter under våren digitalt och på distans. Anmälan görs genom att skicka ett
mail

till

madeleine.nyberg@liu.se.

Anmälda

till

respektive

seminarium

får

sedan

länk

och

inloggningsuppgifter för att kunna delta. Håll gärna koll på vår blogg för uppdaterad information om våra
kommande seminarier. För våren och hösten är följande seminarieaktiviteter inplanerade så här långt:
17 mars kl. 13.00, HELIX-seminarium om "Tillitsbaserade nyckeltal och demokratiserad
medarbetar-utveckling på Migrationsverket". Sara Sandvik och Jonatan Francén från
Migrationsverket kommer att berätta om det egenutvecklade verktyget "Drivkraft" och hur det
skapar nya möjligheter för styrning, dataanalys och demokratiserat lärande på Migrationsverket.
13 april kl. 15.00, Café HELIX om ”Att vara I arbete med psykisk ohälsa–varför fungerar det
för en del men inte för andra?”. Gunnel Hensing och Agneta Blomberg från Göteborgs
universitet kommer att presentera ett nystartat projekt i samarbete mellan Göteborgs universitet
och HELIX där HELIX partners är välkomna att delta.
27 april kl.13.00, HELIX-seminarium om "Ledarskap på distans -vad säger forskningen".
HELIX-forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist kommer att presentera en ny
kunskapsöversikt om ledarskap på distans.
5 maj kl. 13.00, Café HELIX om projektet "Spin-Off". HELIX-forskarna Mattias Elg, Martina
Berglund och Andreas Wallo kommer att uppdatera om det pågående HELIX-projektet, i
samarbete med RISE, som handlar om förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba
svängningar.
11 maj kl. 10.00, HELIX-seminarium om "Hur kan vi bygga en hälsosam och innovativ
arbetsplats -ett beteendeperspektiv". Magnus Stalby från Psykologpartners kommer, utifrån
aktuell forskning, att presentera sina tankar om hur man kan arbeta med verksamhetsutveckling
för att skapa hållbara, hälsosamma och innovativa organisationer.
1 juni kl 10.00, HELIX-seminarium om "Att bli en yrkesarbetare – yrkeselevers
upplevelser" där Lisa Ferm, doktorand i sociologi på Linköpings universitet med inriktning mot
arbete och arbetsliv, kommer att berätta om sin avhandling som hon lägger fram den 21 maj kl.
13.00. Mer information om hennes disputation och avhandling kommer i HELIX blogg.
14 september kl 10.00, HELIX-seminarium där Bengt Halling/KTH och Jonas Renström/KTH
kommer att berätta om sina respektive nyligen framlagda avhandlingar vilka bägge berör
konceptet Lean. Efter presentationerna kommer Bengt Savén, adjungerad professor vid KTH, att
diskutera avhandlingarna med författarna där det finns möjlighet för deltagarna att ställa frågor.
Bengt Hallings avhandling heter Human Lean. Combining Sense of Coherence and Lean to
achieve productivity and health och Jonas Renströms avhandling heter Senior Management Lean
Practice: A Team-Based Approach to Facilitate Learning.

"Att leda utan att vara chef" – pågående kurs!
Den 16 februari startades den fjärde kursomgången av utbildningsprogrammet "Att leda utan att vara
chef". Denna kursomgång fokuserar på uppdragsledarskap i en kommunal roll. 37 deltagare från fyra olika
kommuner i Östergötland får under tre kurstillfällen möjlighet att reflektera över och utveckla sitt
ledarskap. Kursen tar fasta på det ledarskap som bedrivs när man inte har formellt chefsmandat men där
uppdraget medför att man i praktiken utövar ledarskap. Denna kursomgång genomförs helt digitalt vilket
har medfört att lite nya lösningar har använts. Normalt sett bygger kursen på fysiska möten och interaktion
i olika workshops. Genom användning av "breakout rooms"-funktionen i mötesapplikationen Zoom
tillsammans med den webbaserade "whiteboard"-applikationen Flinga har vi dock, med gott resultat,
kunnat genomföra workshops på nästintill samma sätt som om vi hade träffats fysiskt.

Här är en

skärmavbild från en av våra workshops där vi arbetade enligt en anpassad "Open space"-metod:

Är du och din HELIX partnerorganisation intresserad av att veta mer och kanske delta i en framtida kurs?
Kontakta i sådana fall Jason Martin, forskare på HELIX och programansvarig för utbildningsprogrammet
"Att leda utan att vara chef".

Lisa Ferm disputerar den 21 maj!

Lisa Ferm, doktorand i Sociologi på Linköpings universitet med inriktning mot arbete och arbetsliv
disputerar den 21 maj kl.13.00 med avhandlingen Vocational students’ agency in identity formation as
industrial workers. Mer information om den digitala disputationen kommer i vår HELIX blogg.
Den 1 juni kl. 10.00 kommer Lisa även att berätta om sin avhandling på ett HELIX-seminarium med
titeln: Att bli en industriarbetare – yrkeselevers upplevelser. Under seminariet kommer Lisa att
resonera kring frågor som hur yrkeselever i gymnasiet skapar en yrkesidentitet som industriarbetare och
vad det är som gör att de lockas till yrket och väljer att stanna kvar? Fokus ligger på hur industrielever
formar sin yrkesidentitet under arbetsplatsförlagt lärande. Elevers strategier för att passa in på
arbetsplatsen kommer att presenteras, liksom deras lärandebanor och sätt att hantera olika typer av
kunskap. Lisa kommer även specifikt att tala om tjejerna på industriprogrammet och deras strategier för
att forma en yrkesidentitet i en mansdominerad bransch.

Det går att anmäla sig till seminariet den 1 juni via madeleine.nyberg@liu.se.

HELIX-dagen den 19 oktober!
Den 19 oktober planerar vi att anordna vår årliga HELIX-konferens. Denna gång hoppas vi kunna göra det
fysiskt, på Konsert & Kongress i Linköping! Här är en länk till ett reportage om förra årets digitala HELIXdag: https://liu.se/nyhet/digital-premiar-for-helixdagen

Det går bra att anmäla sig redan nu till HELIX-dagen via madeleine.nyberg@liu.se

Välkommen!
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HELIX publikationer

HELIX kommunicerar
Kolla gärna in hemsidan, HELIX-bloggen, Facebook och LinkedIn. Vi vill nå ut brett med nyheter från
HELIX och gärna via era organisationers kommunikationsflöden. Kontakta koordinatorn om du vill veta
mer. Skicka vidare nyhetsbrevet till

kollegor i era organisationer och be dem att anmäla sig som

prenumeranter!
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HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter
vid Linköpings universitet som arbetar med
arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan de
fem sektorerna: universitet, industri, offentlig
sektor, arbetsmarknadsorganisationer och
civilsamhällets organisationer.
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