
Dialog kring  
arbetsmiljö i handeln
Workshop kring social arbetsmiljö, stress, säkerhet och ergonomi i handeln
Välkommen till en workshop och dialog kring forskning och arbetsmiljö i handeln. AFA Försäkring och Handelsrådet 
bjuder in till en heldagsworkshop kring stress och hälsosamma arbetsplatser, ergonomi samt säkerhet med syftet 
att väcka intresse för mer forskning kring dessa frågor inom handeln. En ny rapport om forskningsläget kring dessa 
områden presenteras samt omvärldsbevakning och statistik.

TID OCH PLATS
7 december, kl. 09.30–16.15  
(registrering med fika från kl. 09.00)
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm  
Lokal: Atlanta

SCHEMA

09.30 Välkommen
Handelsrådet och AFA Försäkring

09.40 Handeln idag och i framtiden
Stefan Carlén, chefsekonom och utredningschef, 
Handelsanställdas förbund, och Katrin Dagergren, 
arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel

10.00 HIA-systemet och HIA hos Ica
AFA Försäkring och Jesper Bresell, teamchef hälsa och 
rehabilitering, Ica Sverige AB 

10.20 AFA-Statistik med fokus på handeln 
Anna Weigelt, analyschef, AFA Försäkring

10.35 Ny rapport: FoU-läget när det gäller  arbetsmiljö 
och säkerhet i handeln 
Maria Schütt, FoU-handläggare, AFA Försäkring.
Presentation av den nya rapporten Kunskapsluckor  
och forskningsbehov i handelssektorn inom arbetsmiljö 
och arbetsmarknad av Gunnar Aronsson, professor 
och arbetslivsforskare, Stockholms universitet och 
Högskolan Väst.

10.50 Kort paus

ANMÄLAN
Senast den 30 november 2017.  
Anmäl dig till lena.stralsjo@handelsradet.se
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. 
Observera att antalet platser är begränsat.

11.00 Nya perspektiv på stress och hälso samma 
 arbetsplatser
Dan Hasson, docent i folkhälsa, Karolinska Institutet

12.45 Lunch 

13.30 Ergonomi – variation i handeln 
Svend Erik Mathiesen, professor i belastnings skade-
forskning, Högskolan i Gävle

14.00 Diskussion runt borden
Jacob Lindfors, omvärldsbevakare, AFA Försäkring, tar 
tempen efter Dan Hasson och Svend Erik Mathiesen 
föredrag. Diskussion i grupper kring kunskapsbehov och 
forskningsfrågor.

14.40 Fikapaus

15.00 Säkerhet i handeln
Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel

15.30 Diskussion runt borden
Jacob Lindfors, omvärldsbevakare, AFA Försäkring, tar 
tempen efter Per Geijers föredrag. Diskussion i grupper 
kring kunskapsbehov och forskningsfrågor.

16.00 Avslutning

mailto:lena.stralsjo%40handelsradet.se?subject=


FÖREDRAGSHÅLLARE

Nya perspektiv på stress och  hälsosamma arbetsplatser
Dan Hasson, docent i folkhälsa,   
Karolinska Institutet
Dan Hasson ger nya perspektiv på stress  
samt hur man skapar och vidmakthåller god hälsa 
och arbetsmiljö i organisationer. Han tar upp de 
senaste trenderna och metoderna för hur man 
skapar hälsosamma organisationer samt hur man 

kan bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett effektivt  
och modernt sätt.

Ergonomi – variation i handeln 
Svend Erik Mathiesen, professor i 
belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
Fysisk och mental variation i arbetet är viktig 
för välbefinnande och hälsa. Men vad är 
egentligen ”variation”? Hur kan man skapa 
variation i arbetet? Vad vet forskarna om 
hur ett arbete med optimal variation ser ut? 

Pauser? Arbetsrotation? Det är några av de frågor som Svend 
Erik Mathiassen kommer att ta upp.

Säkerhet i handeln
Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel
Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom 
handeln där butiker riskerar att utsättas för 
rån, stölder och besvärliga kunder. Per Geijer 
presenterar de problem och utmaningar som 
handeln möter inom säkerhet idag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet, 010-471 85 99 eller lena.stralsjo@handelsradet.se
Maria Schütt, FoU-handläggare, AFA Försäkring, 08-696 49 74 eller maria.schutt@afaforsakring.se 
Klicka här: www.handelsradet.se/aktiviteter/dialog-kring-arbetsmiljo-i-handeln

AFA Försäkring arbetar för att minska arbetsskador  
och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning  
och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner 

kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Handelsrådets övergripande syfte är att stärka  
handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för 

företagens medarbetare. Som ett led i detta finansierar 
Handelsrådet forskning och är en av Sveriges  

största finansiärer av handelsforskning.
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