
URSÄKTA RÖRAN: 
OMSTÄLLNING PÅGÅR
En tankeväckande utställning med konkreta 
verktyg för ett hållbart arbetsliv.



Omställning ur tre 
perspektiv
 Samhället
 Organisationen
 Individen



Syfte med utställningen

 Avdramatisera omställning – visa på 
omställningens betydelse genom historien

 Omställning som en naturlig process – en 
förutsättning för fortsatt utveckling

 Omställningens baksidor – hur förebygger vi 
riskerna

 Ge organisationer ett verktyg för att jobba 
vidare med arbetsmiljöfrågorna



Om utställningen
 Producerad av Arbetets museum och 

Katapultkontoret
 Finansierad genom AFA Försäkring
 Vandringsutställning
 Representanter från HELIX, Linköpings 

universitet, LO, PTK, SKL, Svenskt näringsliv, 
Trygghetsfonden TSL, Trygghetsstiftelsen, 
Omställningsfonden och TRR Trygghetsråd har 
ingått i projektgruppen



Målgrupper
 Privata företag
 Offentlig verksamhet
 Övriga besökare (allmänhet)



Temarum och korridor
 Utställningen består av sex rum; Intro, 

Samhällsapparaten, Fikarummet, Lärarrummet, 
Labbet och Tänk om. 

 I korridoren mellan rummen presenteras sex 
nedslag med exempel på omställning i ett 
historiskt perspektiv

















Att satsa på arbetsmiljö 
är en god affär!
 I samband med utställningen erbjuder vi 

workshops till organisationer som satsar på 
arbetsmiljö

Workshop som lyfter personlig utveckling genom 
fokus på förmågor och livslångt lärande

 Även grupputveckling får stort utrymme, genom 
övningar på plats, och ”verktygslådan” som 
möjliggör fortsatt arbete på egen hand.



Inspiration och konkreta verktyg 
för vidare arbete
 Genom utställningen ger vi inspiration och 

möjlighet för grupper att möta olika perspektiv 
av omställning

 Efter workshopen får grupperna en verktygslåda
 Verktygslådan medföljer grupperna tillbaka till 

arbetsplatsen



KONTAKT & MER INFORMATION
För mer information om utställningen, workshops 
och den turnerande utställningen, kontakta 
konferens@arbetetsmuseum.se
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