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Välkomna till HELIX nyhetsbrev!
Visst är det härligt att sommaren börjar närma sig med stormsteg! Och med trevande steg tar vi oss ur
pandemiläget, även om att det fortfarande är stor osäkerhet om hur det ska gå till. Linköpings universitet
har tagit beslut om lättnader från 1 augusti vilket bland annat innebär större undervisningsgrupper i våra
salar, och att växelvis närvaro på våra campus kan öka. Ytterligare lättnader väntar, om allt faller väl ut,
senare i höst. Pandemin har tvingat oss att tänka i nya banor och det som vi tidigare tog för givet är idag
inte så självklart. Ett område som vi behöver fundera på framöver är i vilken utsträckning vi ska behålla
digitala lösningar som är inkluderande, tidseffektiva och av miljöskäl bra och när vi behöver ses fysiskt.
Begreppet ’digital first’ har börjat myntas och det är ingen dum hållning för att utmana invanda
föreställningar. För HELIX är denna fråga mycket viktig och något som vi behöver diskutera under hösten.
Men innan vi sätter igång det arbetet behövs en ordentlig semestervila.

Vi ses efter sommaren!

Mattias Elg, föreståndare vid HELIX

HELIX-seminarium om distansledarskap
Den 27 april höll HELIX-forskarna Daniel Lundqvist och Andreas Wallo ett välbesökt HELIX-seminarium i
Zoom på temat distansledarskap. Nästan 100 intresserade deltog för att lyssna på Daniel och Andreas
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när de berättade om den pågående studien “Ledarskap vid distansarbete – hur påverkas medarbetares
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hälsa, välbefinnande och arbetsprestationer?”. Med utgångspunkt i projektet, som finansieras av
Forte, presenterades resultat som tyder på att ledarskap på distans kräver en högre grad av tillit mellan
chef och medarbetare jämfört med ledarskap på plats. De studier som nu finns tillgängliga är dock inte
utförda under pandemin och forskarna ser därför fram emot att göra jämförelser mellan de studier som
publiceras under 2021 och tidigare studier för att se om det finns skillnader och likheter.

På fackförbundet Visions webbsajt suntarbetsliv.se berättar Daniel och Andreas mer om den pågående
studien: “Så blir du en bättre chef på distans”

Pandemi + arbete hemifrån =
digitalisering?
Pandemin sägs ha accelererat digitaliseringen när många av oss
har arbetat hemifrån och det finns många lärdomar att dra av
denna situation. Men vad innebär digitalisering i ljuset av
pandemin och hur påverkas de gränsdragningar vi känner igen
från tidigare forskning? Ulf Melin, professor i informatik vid
Linköpings universitet och avdelningen för Informationssystem och
digitalisering, har i ett kapitel i en av Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi (ESO) nyligen lanserad antologi ”2021:1 I en tid

Ulf Melin, LiU

av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga
reflektioner” utvecklat dessa tankar och diskuterar fenomenet,
med fokus på användningen av digitala verktyg i sig och drar ut
linjerna

kring

hur

framtida

scenarier

för

individer

och

organisationer kan se ut när vi lämnar den akuta pandemifasen.

Hör finns en länk till rapporten: Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

Mattias Elg föredrag om projektet "Att leda utan att vara
chef" på Lunchklubben
Den 2 mars genomförde vår föreståndare för HELIX, Mattias Elg, ett föredrag om HELIX-projektet "Att
leda utan att vara chef" på Lunchklubben. Forskningsprojektet "Att leda utan att vara chef" bygger på en
serie utvecklingsprogram där HELIX-forskare, tillsammans med praktiker i olika organisationer, under
tredagarskurser tillsammans utvecklar kunskap om det ledarskap som utövas av de medarbetare i
organisationer vilka har tydliga uppdrag men inte formellt chefsmandat. I föredraget utvecklar Mattias
resonemang kring det som kallas "uppdragsledarskap" med praktiska exempel varvat med kunskaper om
ledarskaps- och managementforskning. Lunchklubben är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle
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som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på Linköpings universitet med fokus på
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framtida möjligheter. Deltar man på Lunchklubbens sammankomster får man, förutom ”koll på läget”, även
möjlighet att knyta nya kontakter. Läs mer på lunchklubben.nu.

Klicka på denna länk eller bilden nedan för att komma till en Youtube-video med Mattias
föredrag: Lunchklubben Att leda utan att vara chef

Är projekt till nytta? Ny rapport!
I en nyutkommen rapport skriven av Lennart Svensson (HELIX) tillsammans med Anna-Karin Florén
(Forte) och finansierad av Svenska ESF-rådet och Forte undersöks nyttan i och av projekt som
finansieras av Europeiska socialfonden. Rapporten bygger på ett drygt hundratal utvärderingar och tolv
fallstudier där nyttan av projekt analyseras med hjälp av tre begrepp: instrumentell nytta, konceptuell nytta
(dvs. lärande) och utvecklingsnytta. Vi bad Lennart Svensson kommentera lite grand kring vilken
nytta projekt egentligen bidrar med:

-Projekt ifrågasätts allt mer. Många menar att de är konstgjorda, kostar mycket pengar, inte blir klara i tid
och inte leder till nytta. Vi har studerat nyttan i socialfondsprojekt för att se om de skapar nytta.
Svaret är tudelat. Projekt skapar instrumentell nytta, dvs. är användbara för att lösa problem här och nu –
resultat på kort sikt. Det är ju heller inte så konstigt när extra resurser tillförs och extern kompetens tillförs
en verksamhet.
Projekt skapar dock sällan nytta i form av utveckling/innovation och lärande, något som krävs för att
resultaten ska bli till långsiktiga effekter – spridas, skalas upp och leda till strategisk påverkan.
Om man vill skapa långsiktiga effekter av projekt bör man tänka på följande:
Utgå från ett verkligt problem som inte enkelt kan lösas, utan som kräver extra insatser och
samverkan av rätt aktörer
Se till att det finns aktiva ägare av projekt som garanterar genomförandet och att resultaten tas om
hand
Utgå från linjen där projektet (HR, konsulter, utvärderare) ger stöd till produktionen
Använd en agil ansats, där planering växer fram efter hand
Se till att det finns en post-projektfas där resultat kan förstärkas, skalas upp och spridas
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För att läsa mer om rapporten och även ladda ner den, klicka på denna länk eller bilden nedan: Fånga
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nyttan av projekt -för kompetens och arbete

HELIX-forskare med i olika poddar
HELIX-forskaren Andreas Wallo har gästat podcasten “Fråga forskaren”, vilken drivs av Sveriges HRförening. I avsnittet diskuterar Andreas arbetsplatslärande. Frågor som berörs handlar bland annat om
chefers roll är för att främja lärande samt vilka trender inom lärande vi kan komma att få se postpandemi. Samtalet rör också hur man kan främja hälsa.

Länk till en Spotify-version av podcasten med Andreas: 20. Fråga forskaren

Även HELIX tidigare föreståndare, professor emeritus Per-Erik Ellström har "poddat". I podcasten
Livslångt, en podd om livslångt lärande som drivs av RISE, är Per-Erik gäst. I ett samtal med Katarina
Pietrzak och Carl Heath utvecklar Per-Erik sina tankar om potentialen för lärande på våra arbetsplatser.

För att lyssna på Per-Erik i podcasten, klicka på denna länk: Livslångt

HELIX seminarieaktiviteter, hösten 2021
Som vi skrev i förra HELIX-nytt så arrangerar HELIX 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". Vi har
några

seminarier

inplanerade

för

hösten.

Anmälan

görs

genom

att

skicka

ett

mail

till

madeleine.nyberg@liu.se. Preliminärt planerar vi för distansläge fullt ut för alla seminarieaktiviteter men
det kan givetvis komma att ändras beroende på restriktioner. Håll också gärna koll på vår blogg för
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uppdaterad information om våra kommande seminarier. För hösten 2021 är följande seminarieaktiviteter
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inplanerade så här långt:
2 september kl. 08.00-09.00, Café HELIX där Anna Agardh och Susanna Bartoletti, tidigare
masterstudenter vid civilingenjörsprogrammet för Design och produktutveckling på Linköpings
universitet, presenterar sin masteruppsats som handlar om olika utmaningar som företag ställs
inför i samband med utvecklingsarbete. Magnus Klofsten är värd för seminariet.
14 september kl. 10.00-12.00, 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. Jörgen Eklund är värd för seminariet.
6 oktober kl. 15.00-16.00, Café HELIX där Caroline Jarebrant, forskare på RISE, kommer att
berätta om strategisk kompetensförsörjning för ett hållbart arbetsliv. Caroline kommer att
presentera resultatet från en kunskapsöversikt och en analys från ett ESF-projekt. Andreas Wallo
är värd för seminariet.
27 oktober kl. 13.00-15.00, HELIX-seminarium, där Marcus Persson och Andreas Wallo pratar
om en pågående studie om problem och möjligheter när det handlar om robotisering och
automation inom HR-fältet. Andreas Wallo är värd för seminariet
Varmt välkommen till våra HELIX seminarier!

HELIX-dagen den 19 oktober!

Vi kommer även i år att köra HELIX-dagen helt digitalt för att maximera möjligheterna till deltagande.
Platsen blir Zoom och innehållet är som vanligt fullt med spännande forskningsresultat från våra projekt.
Vi är särskilt glada över att återigen välkomna Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap som vår
keynote. Kristina kommer att presentera aktuell forskning om Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt
medierat distansarbete.
Programmet finns att ladda ner på HELIX Blogg
Anmälan till HELIX-dagen sker till madeleine.nyberg@liu.se senast den 14 oktober. Zoom-länk skickas
https://mailchi.mp/ebe027acb423/helix-nytt-862206
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ut till anmälda i god tid.
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Vi ser gärna ett brett deltagande så sprid gärna inbjudan till kollegor och andra intresserade!

Välkommen!

Nya publikationer
Elmersjö, M., & Sundin, E. (2021). En spaning på tillitsbaserad hemtjänst: styrning, organisering och
rättssäkerhetsfrågan. I M. Wolmesjö och R. Solli (red:er): Framtidens välfärd- hållbar styrning,
organisering och ledning, Studentlitteratur, s. 69-86. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A1541438&dswid=4868

Ferm, L. (2021). Vocational Students' Agency in Identity Formation as Industrial
Workers, [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1546899/FULLTEXT01.pdf

Harlin, U., Berglund, M., Skagert, K., & Elg, M. (2021). Stakeholder collaboration inspired by the Nordic
model–Towards sustainable work and competitiveness during an industrial startup. European Journal of
Workplace Innovation, 6(1-2), s. 198-219. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A1535088&dswid=-390

Holmquist, C., & Sundin, E. (2020). Is there a place for gender questions in studies on entrepreneurship,
or for entrepreneurship questions in gender studies?, International Journal of Gender and
Entrepreneurship, 12(1), s. 89-101. https://www-emeraldcom.e.bibl.liu.se/insight/content/doi/10.1108/IJGE-05-2019-0091/full/html

Karlsson, E., Sandqvist, J., Seing, I., & Ståhl, C. (2021). Social validity of work ability evaluations and
official decisions within the sickness insurance system: a client perspective. WORK: A Journal of
Prevention, Assessment and Rehabilitation. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2:1543874

Strindlund, L., Abrandt Dahlgren, M., & Ståhl, C. (2021). When cooperation turns ugly: exploring the
dark side of social capital, Qualitative Research in Organizations and Management.
https://doi.org/10.1108/QROM-01-2020-1884

Ståhl, C., Karlsson, N., Gerdle, B., & Sandqvist, J. (2021). Predictive validity of general work ability
assessments in a sickness insurance context, Journal of Rehabilitation Medicine, 53(4), 1-8.
https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2798
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Sundin, E. (2020). Äldre företagare. 18 porträtt. Dialogos förlag.
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https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/aldre-foretagare.html

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!

Prenumerera på nyhetsbrevet

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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