
Välkommen till konferens 
Idéforum om Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan bjuder in till en dag med fokus på det Hållbara arbetslivet. 

Vilka är utmaningarna och möjligheterna för att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv? 
Hur kan attraktiva och fler jobb skapas för ungdomar? Hur utvecklas arbetsorganisation, 
inflytande och ledarskap så att alla som önskar kan arbeta till pensioneringen? Hur formas ett 
arbetsliv och en arbetsmiljö som gör att vi kan arbeta längre samtidigt som generationsskiftet 
underlättas? Vilken roll och ansvar har staten och arbetsmarknadens parter för att skapa en 
positiv utveckling i arbetslivet? Hur kan Sverige som ett litet land möta de växande kraven i den 
globala konkurrensen? Och hur kan vi skapa fler, bättre och mer utvecklande jobb i framtiden 
som är långsiktigt hållbara och motverkar utslagning? 

Hur bör forskning och utveckling formas och finansieras för att gagna en positiv utveckling av villkoren i 
arbetslivet i riktning mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv? 

Förhoppningen är att finna svar på denna typ av frågor genom att inventera vad som pågår inom 
arbetslivsområdet i Sverige och Europa och därefter tillsammans diskutera vad som behöver 
göras för att stärka forskning och kunskapsförmedling samt behov av framtida insatser. Vi 
hoppas att du och din organisation vill delta och förmedla er syn på arbetslivets utmaningar och 
möjligheter. 

Dagen kommer bestå av presentationer av myndigheter, forskare och företrädare för svenska  företag 
och organisationer samt diskussioner inom mindre grupper. Vi gör också utblickar mot arbetslivets 
utveckling i ett europeiskt perspektiv. 

Konferensen är kostnadsfri, dock debiteras 800 kronor vid frånvaro som inte meddelas i förväg. 
Inbjudan har riktats till centrala myndigheter och aktörer inom området. Observera att antalet 
platser är begränsat! 

Tid och plats  
Stockholm Waterfront Congress Centre  
Måndagen den 1 december, 09:00 – 17:00 

Anmäl dig senast den 20 oktober till hallbartarbetsliv@av.se. Vi återkommer inom kort med ett 
mer detaljerat program och tankarna bakom idéforumet. 

Varmt välkomna till en inspirerande dag! 

Erna Zelmin-Ekenhem                  Dan Eliasson 
Gd                   Gd   
Arbetsmiljöverket                  Försäkringskassan 

I samverkan med den av VINNOVA och Forte finansierade plattformen för Hållbart Arbetsliv inom 
EU:s forskningsprogram Horizon 2020 http://sustainablework2020.se/ 
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