
Den svenska ILO-kommittén, Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljö-

politiska kunskapsrådet bjuder in till seminarium på

Världsdagen för 
arbetsmiljö 2010

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet bildades 2008. Kun-

skapsrådets uppdrag är att lyfta fram och belysa viktiga 

utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet, och att 

bidra med kunskap som stöd för utformningen av ar-

betsmiljöpolitiken. Kunskapsrådet ska på så sätt främja 

utbytet mellan forskning och politik. Kunskapsrådet har 

gett ut två skrifter, God arbetsmiljö – en framgångsfak-

tor? (SoU 2009:47) och Inkluderande arbetsliv (SoU 

2009:93). Båda kan laddas hem från Kunskapsrådets 

hemsida: www.sou.gov.se/kunskapsradet.

Den svenska ILO-kommittén är en självständig myndig-

het under Arbetsmarknadsdepartementet. Kommittén 

fungerar som regeringens beredningsorgan i frågor med 

anknytning till Internationella arbetsorganisationen, ILO, 

FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. 

En huvuduppgift för kommittén är att lämna under-

lag för regeringens yttrande till ILO vid utarbetande av 

nya konventioner och rekommendationer samt för ställ-

ningstagande i ratifikationsfrågor. Kommittén har också i 

uppdrag att främja ökad kunskap om ILO:s verksamhet.  

I likhet med ILO är den svenska ILO-kommittén trepar-

tiskt sammansatt.

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och 

utvecklande arbetsförhållande. Genom regler, informa-

tion och tillsyn ser vi till att risker för ohälsa förebyggs. 

Läs mer på vår webbplats www.av.se. Vår vision: Alla vill 

och kan skapa en bra arbetsmiljö
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Världsdagen för Arbetsmiljö 2010
Från kunskap till handling – 
forskningsresultat och praktik

Den svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med 

Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet 

ett seminarium med anledning av World Day for Safety and 

Health at Work 2010.

Bakgrund till världsdagen den 28 april – ILO började 

2003 uppmärksamma världsdagen för att under- 

stryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, 

byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och  

social dialog. Den 28 april är också en dag som den 

globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att 

hedra anställda som dödats i arbetet.

Seminariet äger rum onsdag den 28 april 

kl. 09.00 – 15.45 på Rosenbads konferenscenter, 

Drottninggatan 1, Stockholm. 

Registrering kan ske från kl. 8.30. Tid för lunch finns i 

programmet men mat ingår ej.

Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. 

Sista anmälningsdag är 23 april.

Förmiddag kl. 9.00 – 11.45:
Arrangeras av Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet.

Seminariet öppnas av arbetsmarknadsminister 

Sven Otto Littorin. 

Introduktion till förmiddagens tema: Svensk arbetsmiljö-

forskning; Eva Vingård, ordförande i Arbetsmiljöpolitiska 

kunskapsrådet.

Svensk arbetsmiljöforskning: inriktning, lokalisering, 

finansiering; Bengt Järvholm, ledamot i Arbetsmiljö-

politiska kunskapsrådet.

FAS-centret MetaLund, Centrum för medicin och   

teknologi för arbetsliv och samhälle vid Lunds   

universitet (www.metalund.lu.se/).

FAS-centret Kroppen i arbete – från problem till   

potential vid Högskolan i Gävle (www.hig.se/cbf).

Bensträckare med kaffe 10:30 – 10:45

FAS-centret Interdisciplinär forskning om 

arbetsrelaterad stress och hälsa vid Stockholms   

universitet (www.stressforskning.su.se/).

VINN excellence centret Helix, Managing 

Mobility  for Learning, Health and Innovation    

vid Linköpings universitet (www.liu.se/helix/?l=sv).

Avrundning; Eva Vingård

De fyra forskningscentra presenteras av sina forsknings-

ledare.

Anmäl dig på www.av.se/Aktuellt/kalendarium

Eftermiddag kl. 13.00 – 15.45:
Arrangeras av den svenska ILO-kommittén och Arbets-

miljöverket. 

Seminariet öppnas av generaldirektör 

Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverket.

Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet;

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisations-

psykologi, Stockholms universitet. 

Arbetsmiljöverket bidrar till att fler vill och kan minska 

riskerna med hot och våld inom detaljhandeln; 

Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket.

AFA Försäkrings projekt Hot och våld i arbetslivet;

Annika Nilsson, AFA Försäkring, projektledare.

Bensträckare och kaffe 14.15 – 14.45 

Säkerhet i butik – handelns förebyggande insatser;

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman, 

Handels och Johan Bark, arbetsmiljöhandläggare, 

Svensk Handel.

Avslutande diskussion under ledning av Mikael Sjöberg. 

Deltagare: Magnus Sverke, Heli Aarnipuro, Martine 

Syrjänen Stålberg, Johan Bark och Jan Grönlund, AFA 

Försäkring.


