Vi behöver din röst
Smart Factory är ett samarbetsprojekt mellan fackliga organisationer och institutioner i fyra EU-länder.
Projektet inriktas på effekterna av det som kallas "Industry 4.0" - den digitaliserade produktionen eller
"den fjärde industrirevolutionen".
Nu kan du vara med och bidra med dina kunskaper. Vid fyra tillfällen ska vi genomföra en online-enkät
som ska belysa olika problem inom den digitaliserade produktionen. Det ska vara samma deltagare varje
gång, man binder sig alltså att deltaga fyra gånger och det kan ta ca 1 timma att besvara frågorna, den
första gången kan ta något längre tid. Totalt kommer 30-40 personer delta i undersökningen och 5-10
personer av dessa kommer bjudas in till en fördjupande intervju.
Enkäten och det gemensamma språket i projektet är engelska, därför ska man kunna läsa och skriva på
engelska. Deltagarna måste ha tillgång till internet och en e-postadress.
Du kan få viss hjälp med eventuell tolkning av personal på LO-distriktet, dock kan de inte översätta hela
texter från/till engelska eller svenska.
Följande "problembild" ska belysas i projektet:
 Vilka är de möjliga konsekvenserna av digitaliseringen för industriella relationer och den sociala
dialogen.
 Vilka är konsekvenserna av nätverkskommunikation i näringslivet i respektive deltagande
länder/regioner.
 Vilka arbetskraftspolitiska konsekvenser uppstår i arbetslivet i länder med olika rättssystem
(geografisk rörlighet)?

Deltagarna
Den svenska gruppen som deltar i enkäten ska uppgå till 30 till 40 personer. De ska ha ett fackligt uppdrag
och representera olika yrken/branscher. Även om merparten förutsätts vara anställda inom olika typer av
industrinäringar ska det också finnas representanter för andra branscher, både inom privata och offentliga
verksamheter.
Vi önskar alltså också en bred representation från så många fackförbund som möjligt.
Anmälan
Om du vill delta mejla: jane.aberg@lo.se eller skriv ut dokumentet och fyll i dina uppgifter. Posta det
sedan till:
Jane Åberg
LO-distriktet i Västsverige
Olof Palmes plats 1
413 04 GÖTEBORG
Mer information om projektet:
Kent Kling, projektledare, telefon: 0708-535383 eller mejl: kent.kling@lo.se
Krister Andersson, telefon: första ombudsman LO-distriktet i Västsverige, telefon: 0705-41 98 27 eller
mejl: krister.andersson@lo.se

Namn:..............................................................................
Uppdrag och förbund:......................................................
Adress:............................................................................
Postadress:......................................................................
Mejl:................................................................................
Telefon:............................................................................

