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Välkomna till HELIX nyhetsbrev!
Så här inför sista året med HELIX kan vi konstatera att verksamheten verkligen inte ligger på latsidan. Ett 25-tal
forskningsprojekt rullar på, i olika faser och med olika intensitet och bara i år har fem nya projekt startats,
däribland några viktiga kunskapsöversikter om ledarskap på distans och om chefers utvecklingsmiljöer. Håll utkik
efter presentationer och projektrapporter! Det måste dock sägas, vi börjar nu skönja HELIX projektslut vid
utgången av nästa år. Men med den kraften som finns i vårt partnerskap så är jag övertygad om att vi kommer
hitta nya samarbeten som kan möta de nya samhällsutmaningarna i framtida gemensamma forsknings- och
utvecklingsaktiviteter. Låt oss ta tillfället i akt och se till att lyfta de mer långsiktiga, gemensamma intressena! Vi
ses väl på HELIX-dagen den 19 oktober?

Mattias Elg, föreståndare vid HELIX

HELIX-dagen den 19 oktober!
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Vi kommer även i år att köra HELIX-dagen helt digitalt för att maximera möjligheterna till deltagande. Den digitala
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 ut till
anmälda i god tid.

Vi ser gärna ett brett deltagande så sprid gärna inbjudan till kollegor och andra intresserade!

Välkommen!

Ny HELIX-rapport om interventioner inspirerade av basinkomst
Kan basinkomst fungera i en svensk kontext? Kan denna idé bidra till förbättrade processer i välfärden?
Basinkomst med fördel kan utgöra en källa till inspiration för en intervention med syftet att förbättra processen
mot livskvalitet och arbete. Det visar HELIX-rapport 21:003.

I en ny HELIX-rapport undersöker Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl förutsättningarna för och de
förväntade effekterna av att utveckla interventioner inspirerade av basinkomst i den lokala välfärdspolitiken.
Rapporten fokuserar främst på hur samordningsförbund och kommuner kan använda kunskap från tidigare
experiment med basinkomst för att utveckla nya arbetssätt för att främja arbetsmarknadsdeltagande och
livskvalitet. Rapporten kommer också att presenteras på ett HELIX-seminarium 18 november kl. 9–11. Separat
inbjudan till seminariet kommer senare i höst, men boka gärna in tiden om du är intresserad av att veta mer.

Läs rapporten här: ”Interventioner inspirerade av basinkomst: Förutsättningar i lokal välfärdspolitik och
förväntade effekter på livskvalitet och arbetsmarknadsdeltagande”.
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Fler HELIX-rapporter!
Det har även släppts fyra andra HELIX-rapporter till och med detta nummer av HELIX-nytt:
HELIX-rapport 21:001: "Samverkan mellan idéburen sektor och en region: Möjligheter och utmaningar vid
utveckling av en samverkansplattform" av Agneta Halvarsson Lundkvist samt Maria Gustavsson.
HELIX-rapport 21:002: "Kompetensförsörjning- att attrahera och behålla personal inom svensk hälso- och
sjukvård - exemplet Magnetmodellen" av Maria Gustavsson och Peter Nilsson. För mer information kring
detta projekt, klicka på denna länk: Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor:
Magnetmodellen
HELIX-rapport 21:004: "Verksamhetsförlagd utbildning" av Maria Gustavsson m. fl. I tryck.
HELIX-rapport 21:005: "Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt" av Cathrine Reineholm, Daniel
Lundqvist och Andreas Wallo

Praktiker i en forskarroll. Kort intervju med Armine Wannesian
från Norrköpings kommun
Hej Armine,

Du är ju till vardags HR-utvecklare i Norrköpings kommun, men du arbetar också i ett forskningsprojekt inom
HELIX. Kan du berätta lite vad du gör i projektet?
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-Jag intervjuar styrelsen, bolagsledningarna samt HR-chefer i ett internationellt företag vilka är intresserade av
att utforska hur de på bästa sätt kan organisera sin HR-funktion. Företagets intresse handlar framförallt om hur
en global HR-funktion kan organiseras. Detta innebär såklart effekter även på den lokala HR-funktionen och
dess organisering.
-Det är ett väldigt spännande projekt av flera
skäl. Dels att få möjligheten att utforska och
fördjupa

sig

kring

frågeställningar

om

organiseringsfrågor är ju hur roligt som helst för
en organisationspsykolog. Att utforska dessa
frågor i ett företag där olika bolagskulturer och
samhällskulturer möts ger det hela en delikat
nyans. Sen tillkommer ju det faktum att jag själv
arbetar inom HR. Hur HR organiserar sig och hur
HR strukturerar sina arbetsprocesser är av
särskilt intresse.

-Jag känner redan att jag har fått djupare förståelse kring de dilemman och paradoxer som finns i och omkring
HR-funktionen. Jag är tacksam och glad över att det är just Andreas Wallo som leder projektet. Han är ett otroligt
fin stöd och en fantastisk kunskapskälla för en praktiker som ger sig ut i forskningsvärlden.

Ny rapport om mångfasetterad förändring i fragmenterade
verksamheter
EmanueI Åhlfeldt, tidigare HELIX-forskare och numera associerad forskare på Uppsala universitet vid
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt även verksam på Nestor FoU-center har, inom ramen för ett
treårigt forskningsprojekt finansierat av Forte, utkommit med en rapport om mångfasetterad förändring i
fragmenterade verksamheter. I rapporten presenteras en studie av Socialstyrelsens modell Individens behov i
centrum (IBIC) och hur denna har implementerats i Sveriges kommuner.

Ladda ner rapporten här: Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter

Subscribe

Past Issues

Translate

Eduardo de Almeida Cadorin disputation den 14 oktober
Den

14

oktober

klockan

14.00

disputerar

Eduardo de Almeida Cadorin, doktorand vid
IEI/Avdelningen för projekt, innovationer och
entreprenörskap med avhandlingen "Science
Parks and talent attraction: a study on the
development

of

Science

Parks".

Avhandlingsprojektet studerar Science Parks
(SPs) och deras aktiviteter för talangattrahering,
med andra ord aktiviteter för att rekrytera
talangfulla medarbetare. Studier om SPs berör
traditionellt de generella tjänster som SPs
erbjuder

sina

företag,

vanligen

nya

teknikbaserade företag och organisationer.

Däremot finns det få tidigare studier inom den akademiska litteraturen om processerna för att attrahera talanger,
i synnerhet sådana där analysen mer utgår från SPs försörjningsperspektiv snarare än de lokaliserade företagen
och organisationerna (efterfrågeperspektivet). Avhandlingen argumenterar för att flera faktorer påverkar SPs
förmåga att attrahera talanger: dels de önskade kvalifikationerna hos medarbetarna, dels hur SPs egna
strukturer, processer och intressenter påverkar arbetet. SPs egna aktiviteter för att attrahera talanger fungerar i
sammanhanget även som en förmedlare mellan de enskilda företagen och organisationerna och deras
potentiella medarbetare.
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Inbjudan till AFoUs öppna nätverksmöte den 5 oktober
Inom ramen för AFoU så är alla välkomna till ett kostnadsfritt inspirationsmöte för att utbyta erfarenheter, skapa
nya kontakter och se vad som är på gång just nu. Alla som är intresserade är välkomna, så sprid gärna denna
inbjudan till ditt kontaktnät. Mötet arrangeras av RISE och HELIX Competence Centre/Linköpings universitet –
arbetsutskott i nätverket AFoU (Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv) i samverkan med Produktionsklustret
Production Management (PM-klustret).
Datum och tid: Tisdag den 5 oktober 2021 kl. 09.50–12.00
Plats: Digitalt via Teams. Information kring hur man ansluter sig skickas två arbetsdagar innan mötet till de som
anmält sig.
För programmet och mer detaljer kring nätverksmötet, klicka här.
Mötet kommer även att spelas in och delas på nätverket AFoUs och produktionsklustrens medlemssidor.
Sista dag för anmälan är 4 oktober. Anmäl dig här.

Vi säger grattis till Christian Ståhl som har blivit professor!
Vi

gratulerar

HELIX-forskaren

Christian

Ståhl som från den första september är professor
i sociologi. Christian forskar och undervisar
framförallt

om

arbete,

arbetsliv

och

välfärdssystem. Christians forskningsfokus ligger
på arbete och välfärd ur organisatoriskt och
politiskt

perspektiv

och

han

har

en

diger

forskningsproduktion.
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Christian bidragit på ett väsentligt sätt till HELIX
och HELIX forskning inom detta område.

Vi önskar Christian lycka till i sin fortsatta roll som
professor och ser fram emot mer intressant
forskning!

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 uppdaterad information om våra kommande
seminarier. För hösten 2021 är seminarieserien inplanerad enligt nedan:
6 oktober kl. 15.00–16.00, Café HELIX, där Caroline Jarebrant, forskare på RISE, och Gun Sparrhoff
från LiU, kommer att berätta om strategisk kompetensförsörjning för ett hållbart arbetsliv. Vid caféet
presenteras 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 kommer att
prata om en pågående studie om problem och möjligheter när det handlar om robotisering och
automation inom HR-fältet. Andreas Wallo är värd för seminariet.
11 november kl. 15.00–16.00, Café HELIX, där Jörgen Eklund och Agneta Halvarsson kommer att
berätta om ett nytt Vinnova-projekt om "Grön omställning". Jörgen Eklund är värd för seminariet.
18 november kl. 09.00–11.00, HELIX-seminarium, där Christian Ståhl och Anna-Carin Fagerlind Ståhl
kommer att berätta om en ny HELIX-rapport kring interventioner baserade på basinkomst i kommunal
verksamhet. Christian Ståhl är värd för seminariet.
7 december kl. 13.00–15.00, HELIX-seminarium, om pandemins effekter på och i arbetslivet: några
utblickar från forskningsprojektet Spinn-Off med Mattias Elg, Andreas Wallo, Martina Berglund och Ulrika
Harlin. Mattias Elg är värd för seminariet.

Varmt välkommen till våra HELIX-seminarier och Café HELIX!

Save the date!

HELIX slutkonferens
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Boka redan nu in HELIX slutkonferens i din kalender! Slutkonferensen genomförs den 15-16 november 2022 och
den preliminära platsen är Konsert & Kongress i Linköping. Information om innehåll samt anmälan meddelas i
god tid via vår blogg och utskick!
Varmt välkommen!

Nya publikationer
Bertilsson, M., Hensing, G., & Ståhl, C. (2021). Chefen – en nyckelperson för medarbetare som har psykiska
besvär. I G. Hensing, K. Holmgren, L. Björk (Red.), Psykisk hälsa i arbetslivet,
Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/medicin/psykiatri/psykisk-halsa-iarbetslivet

Fagerlind Ståhl, A–C., & Ståhl, C. (2021). Interventioner inspirerade av basinkomst. Förutsättningar i lokal
välfärdspolitik och förväntade effekter på livskvalitet och arbetsmarknadsdeltagande (HELIX-rapport 21:003).
HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A1585888&dswid=-2041

Gremyr, I., Lenning, J., Elg, M., & Martin, J. (2021). Increasing the value of quality management systems,
International Journal of Quality and Service Sciences, DOI:10.1108/IJQSS-10-2020-0170.

Gustavsson, M., m.fl. (2021, i tryck). Verksamhetsförlagd utbildning (HELIX-rapport 21:004). HELIX
Competence Centre, Linköpings universitet.

Gustavsson, M., & Nilsson P. (2021). Kompetensförsörjning- att attrahera och behålla personal inom svensk
hälso- och sjukvård - exemplet Magnetmodellen (HELIX-rapport 21:002). HELIX Competence Centre, Linköpings
universitet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1587581&dswid=1339

Halvarsson Lundkvist, A., & Gustavsson, M. (2021). Samverkan mellan idéburen sektor och en region:
Möjligheter och utmaningar vid utveckling av en samverkansplattform (HELIX-rapport 21:001). HELIX
Competence Centre, Linköpings universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2%3A1557497&dswid=1972

Norvell Gustavsson, I., Müssener, U., & Ståhl, C. (2021). Acting the part: how social and organisational factors
shape managers' actions towards employees with repeated short-term sickness absence, International Journal of
Workplace Health Management, DOI:10.1108/IJWHM-09-2020-0162.

Reineholm, C., Lundqvist, D., & Wallo, A. (2021). "Chefers utvecklingsmiljöer: en kunskapsöversikt "(HELIXrapport 21:005). HELIX Competence Centre, Linköpings universitet. https://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1594823&dswid=3030
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Ståhl, C. (2021). Making the Familiar Unfamiliar by Zygmunt Bauman. The Sociological Review.
https://thesociologicalreview.org/reviews/making-the-unfamiliar-familiar-by-zygmunt-bauman/.

Ståhl, C., & Fagerlind Ståhl, A–C. (2021). På resa genom sjukförsäkringen. I E. Bäckryd & M.U. Werner
(Red.), Långvarig smärta: Smärtmedicin vol. 2, Liber. https://www.liber.se/produkt/langvarig-smarta-21167

Wallo, A., Kock, H., Reineholm, C., & Ellström, P. (2021). How do managers promote workplace learning?:
Learning-oriented leadership in daily work, Journal of Workplace Learning. DOI 10.1108/JWL-11-2020-0176

Wallo, A., Martin, J., Sparrhoff, G., & Kock, H. (2021). Balancing “Critique for Improvement” With “Critique for
Emancipation” in Management Learning and Education. Journal of Management Education.
DOI:10.1177/10525629211044720

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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Föreståndare: Mattias Elg

Linköpings universitet

Biträdande föreståndare: Andreas Wallo

HELIX Competence Centre

Koordinator: Martina Berglund

581 83 Linköpings universitet

Koordinator: Jason Martin

Besöksadress
Linköpings universitet
Campus Valla
Key-huset, plan 2

Prenumerera på nyhetsbrevet

Share

Tweet

Forward

Vill du uppdatera dina prenumerationsinställningar? Du kan ändra dina inställningar eller avprenumerera från
detta nyhetsbrev.
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