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Välkommen till FALF11
Det nya arbetslivet 

Vi önskar dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet och FALFs fjärde nationella arbetslivskonferens 
Det nya arbetslivet. Än en gång ser FALF fram emot att vara värd för spännande möten där forskare och prak-
tiker utbyter erfarenheter och diskuterar arbetslivets brännande frågor. Tillsammans flyttar vi fram forsknings-
fronten och positionen för arbetslivsforskningen i Sverige. Vi är säkra på att liksom tidigare år kommer idéer 
till nya forskningsprojekt att genereras och nya samarbeten att bildas. Årets konferenstema Det nya arbetslivet 
innehåller många frågor och kräver såväl ämnesmässigt djup inom många olika discipliner som tvärveten-
skapligt lärande och helhetsförståelse. Vi är mycket stolta över att kunna presentera våra huvudtalare Töres 
Theorell, Svend Erik Mathiassen och Elisabeth Lagerlöf som tillsammans visar på just detta. 

Årets konferens erbjuder möjligheter att lyssna på och diskutera över 70 presentationer av aktuell forskning 
från olika discipliner och från alla delar av Sverige.Vi kommer också att ha workshops där näringslivets  
representanter deltar. För varje år har andelen seniora forskare ökat vilket garanterar kvalitet och djup, men 
konferensen är även en viktig mötesplats för doktorander. Nytt för i år är att deltagare i FALFs nationella 
forskarskola har fått en särskild inbjudan och vi gläds åt att flera av dem är med på konferensen. En annan 
spännande nyhet är Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet  
arbetsliv och arbetsmiljö. 

Väl mött på konferensen och passa på att njuta av Luleås ljusa nätter!

Professor Lena Abrahamsson  Leif Berglund och Josefin Rönnbäck 
Ordförande FALF   Konferensgeneraler LTU
     Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

 
 
 
 

Tack till Luleå tekniska universitet, AFA, FAS och A&O



Key Note Speakers
Konferensens key note speakers är tre av Sveriges främsta experter inom arbetslivsforskning nämligen  
Svend Erik Mathiassen, Elisabet Lagerlöf och Töres Theorell. Dessa tre representerar olika teoretiska fält inom 
arbetslivsforskningen.   

Töres Theorells forskning är inriktad på psykologi och är mycket känd för 
att ha utvecklat Karasek-Theorell-metoden som handlar om stress – hur 
och vad som stressar oss människor så att vi till slut eventuellt blir sjuka. 
Detta har blivit den dominerande modellen för att analysera psykosociala 
arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Enligt denna modell är  
relationen mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen  
avgörande för om arbetet leder till positiv eller negativ stress. I sitt  
anförande berättar Töres Theorell om Psykosocial arbetslivsforskning  
i ett turbulent 1990- och 2000-tal.

Fredag 17 juni kl. 09.00, Aula Aurora

Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, särskilt ar-
betsmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.

Svend Erik Mathiassen bidrar med kunskaper inom det ergonomiska/
medicinska forskningsfältet och forskar om belastningsskador som 
ändrar karaktär i takt med att samhället och arbetslivet förändras och 
forskar om frågor som: varför uppstår belastningsskador, hur kan de 
förhindras och finns det effektiva botemedel. Svend Erik Mathiassen 
berättar Sagan om den framgångsrika ergonomen – fokus, medel och 
målgrupp för framtidens ergonomi.

Torsdag 16 juni kl. 09.30, Aula Aurora

Svend Erik Mathiassen, professor och forskningschef för CBF (Centrum 
för belastningsskadeforskning) med inriktning mot arbetslivsfrågor,  
Högskolan i Gävle.

Elisabeth Lagerlöf är särskilt kunnig på arbetsmiljö ur ett sociologiskt/
arbetsvetenskapligt perspektiv. Hon är också expert på lärande inom 
organisationer och arbetar med frågorna på EU-nivå. Elisabeth Lagerlöf 
berättar om Dagens arbetsliv och framtida utmaningar i ett europeiskt 
perspektiv.

Torsdag 16 juni kl. 14.00, Aula Aurora

Elisabeth Lagerlöf, arbetar som konsult och har tidigare varit informa-
tions- och kommunikationschef vid både European Foundation for the 
Improvement of Working and Living Conditions och Arbetslivsinstitutet.



Onsdag den 15 juni 2011
20.00-23.00 Båttur i Luleå skärgård med enklare  

förtäring/snittar.
 Vi träffas vid Norra hamn 19:45.

Torsdag den 16 juni 2011
8.00-9.00  Registrering och kaffe.
 Vid Aula Aurora, D-huset, Luleå tekniska 

universitet
 
9.00-9.30  Välkomstanförande 
 Johan Sterte, LTU:s rektor
 Lena Abrahamsson, FALF:s ordförande
 Jan Johansson, prefekt vid Institutionen 

för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) 
 Aula Aurora

9:30-10.15  Sagan om den framgångsrika ergonomen 
– fokus, medel och målgrupp för framti-
dens ergonomi

 Plenarföreläsning I 
 Svend Erik Mathiassen, professor och 

forskningschef vid Centrum för belast-
ningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

 Aula Aurora
 
10.15-10.45  Kaffe 
 Café Aurora

10.45-11.45  Presentation av papers I 
 (Parallella sessioner) 

12:00-13:00  Presentation av papers II 
 (Parallella sessioner) 

13.00-14.00  Lunch på Teknikens Hus 

14.00-14.45  Dagens arbetsliv och framtida utmaningar 
i ett europeiskt perspektiv

 Plenarföreläsning II 
 Elisabeth Lagerlöf, konsult vid info2you, 

tidigare Eurofound och Arbetslivsinstitutet
 Aula Aurora

15.00-16.00  Presentation av papers III 
 (Parallella sessioner) 

16.00-16:30  Kaffe 
 Café Aurora

16:30-17.30  Presentation av papers IV 
 (Parallella sessioner) 

17.45-18.45  FALF:s årsmöte 
 D514a

17.45-18.45  Tid för andra grupper att träffas. 

OBSERVERA att en specialbeställd buss går från 
AULA AURORA till centrum torsdagen den 16 juni 
kl. 17:45 samt efter FALF:s årsmöte.

20.00  Middag med muntrationer i Kulturens 
hus, Norra hamn, Luleå. 

 Luleås kommunalråd Karl Petersen är värd.

 Utdelning av Arbetsmiljöhögskolans pris 
för bästa avhandling i Sverige inom forsk-
ningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö.

Fredag den 17 juni 
9.00-9:45  Psykosocial arbetslivsforskning i ett turbu-

lent 1990- och 2000-tal
 Plenarföreläsning III
 Töres Theorell, professor emeritus vid 

Karolinska institutet
 Aula Aurora

9:45-10.15  Kaffe 
 Café Aurora

10.15-11.15  Presentation av papers IV 
 (Parallella sessioner) 

11.30-12.30  Avslutning och paneldiskussion med 
 Lena Abrahamsson, professor i Arbetsve-

tenskap och ordförande i FALF
 Elisabeth Lagerlöf, konsult vid info2you
 Andreas Lind, VD Norrbottens Handels-

kammare
 Paula Mulinari, lektor i Socialt arbete vid 

Malmö högskola
 Töres Theorell, professor emeritus, Karo-

linska institutet
 Moderator: Kenneth Abrahamsson, FAS

 Presentation av nästa års konferens
 Aula Aurora

12.30  Lunch på Teknikens Hus

Konferensprogram



Sessioner
Torsdag 10:45 – 11:45 
1a. LEAN (Deltasalen)   

Karin Lundqvist m fl  Vad förklarar ”Lean” – konceptets långvariga framgångar? 
Margareta Oudhuis Reclaiming the workshop vs In search for profitability 
Stina Johansson Implementing Lean production – challenge for trade unions 
 Chair: Margareta Oudhuis

1b. A&O – den temporäre arbetaren (D747a)

John Boman m fl  Projektarbetaren i det nya arbetslivet 
Anna-K Waenerlund m fl  Is temporary employment related to health status? 
Hannes Kantelius m fl  Stable flexibility – temporary agency workers in Sweden 
 Chair: John Boman

1c. Interaktiv forskning (D745a)

Øystein M. Langaas  Strategisk organisasjon- og ledelsesutvikling 
Eva Källhammer m fl  Personas: att öka genusmedvetenheten i arbetslivet? 
 Chair: Malin Lindberg, SIRA

1d. Rehabilitering (D516d)

Ann-C Kassberg m fl  Användning av vardagsteknik i arbete efter förvärvad hjärnskada? 
Sören Augustinsson  Rehabilitering genom kultur på recept – en omöjlig möjlighet? 
Lisa Schmidt m fl  Hur fungerar samarbetet mellan företag och företagshälsovården? 
 Chair: Sören Augustinsson

1e. Organisation och ledning (D514a)

Lena Wilhelmson m fl  Middle managers – strategies to overcome organizational borders 
Päivi Riestola  Nya krav på chefer i en ”Högpresterande kultur”? 
Anders Östebo m fl  CHEFiOS – ett FoU-projekt om att vara chef i offentlig sektor 
 Chair: Päivi Riestola

1f. Stress (D517a)

Anna-Lisa Osvalder m fl  Förbättrad arbetsmiljö i kontrollrum 
Gunnika Isaksson m fl  Reducing unnecessary cognitive load in traffic control
Linda Lane  Job discretion, work demands and support – female retail workers
 Chair: Anna-Lisa Osvalder

Torsdag 12:00 – 13:00 
2a. Förändringar i arbetslivet (Deltasalen)

Sten Gellerstedt  Andelen med enkla jobb ökar inom LO-sektorn 
Carin Håkansta  Hur säger man arbetslivsforskning på holländska? 
Kenneth Abrahamsson  Har jobben blivit bättre eller sämre? 
 Chair: Sten Gellerstedt

2b. Skola – arbetslärande och omställning i arbetslivet (D747a)

Magnus Frostenson  Läraren som konkurrensmedel 
Peter Johansson  Mikrokontexter som lärmiljö 
Petra Ahnlund  Omvårdnadsutbildningens legitimitet 
 Chair: Magnus Frostenson



2c. Interaktiv forskning (D745a)

Gunvor Gard m fl  Stressreducerande interventioner i dagens arbetsliv 
Ewa Gunnarsson  Jämställdhetsintegrering med förhinder 
 Chair: Malin Lindberg och Mikael Brännmark, SIRA

2d. Vård (D516d) 

Zoe Nikolaidou m fl  The Swedish nursing home in the new work order 
Kristina Lindholm m fl  Steering for equal treatment? Developing gender 
Rebecka Janols  How Nurses and Physicians Experience Clinical Practice 
 Chair: Petra Jonvallen

2e. Den könade arbetsmarknaden (D514a)

Kristina Johansson  Den könande stormarknaden 
Mathias Ericson  Förändring av manlig homosocialitet inom brandmannayrket 
Fredrik Sjögren  Ett genusperspektiv på IKT-forskningsorganisationer 
 Chair: Fredrik Sjögren

2f. Säkerhet  (D517a)

Bo Johansson m fl  Piece rates and their effects on health 
Cecilia Österman  Engaging safety delegates in a collaborative design process 
Hasse Nordlöf  Implementering av säkerhetskultur på ett stålindustriföretag 
 Chair: Bo Johansson

Torsdag 15:00 – 16:00 
3a. Framtidens gruva (Deltasalen)

Jan Johansson  Framtidens gruvindustri – sexton förutsägelser 
Lena Abrahamsson  En genusanalys av läget inför den nya gruvan i Pajala 
Bo Johansson  Attraktiva arbetsplatser i framtidens gruva 
 Chair: Lena Abrahamsson

3b. Workshop om arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet (D747a)

 Nya former för att styra och stödja kompetensutveckling - arbetsplatslärande med  
 avstamp i jämställdhets-integrering  och arbetsplatsen som lärmiljö
 Chair: Malin Ljungzell och Malin Lindberg, A&O

3c. Informations- och kommunikationsteknologi - IKT  (D745a)

Eva Bejerot m fl  Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet 
Birgitta Bergvall Kåreborn m fl Crowdsourcing and ICT work 
Anette Löfström  Using Intranet Technology as a Leader Strategy 
 Chair: Birgitta Bergvall Kåreborn

3d. Workshop om sjukförsäkringen och arbetsrätten (D516d)

Per Norberg m fl  Samordningsproblemen sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen 
Annamaria Westregård  Hur mycket arbetsanpassning klarar en arbetsplats av? 
Ruth Mannelqvist  Arbete och arbetsförmåga 
Lotti Ryberg-Welander  Sjukförsäkringen ur ett employment relationsperspektiv  
 - vad händer på arbetsplatserna?
 Chair: Per Norberg

3e. Organisation och ledning (D514a)

Erica Sandlund m fl  The performance appraisal interview 
Kjell Ledin  Personlighetstester: Vetenskap eller humbug? 
Eva Schömer  Intersektionalitet – en samlad lag mot diskriminering 
 Chair: Eva Schömer



Torsdag 16:30 – 17:30 
4a. Att flytta en stad (Deltasalen)

Kjell Rask  Nya GIRON – Samhällsomvandling i malmfälten 
Mats Jakobsson  Ungdomar i Norrbotten; Klass, genus och framtids-planer 
Leif Berglund  Näringslivet i Kiruna 
 Chair: Kjell Rask

4b. Arbetslinjer? (D747a)

Saila Piippola  Arbetslinjen – Social trygghet eller risk? 
Fredrik Movitz m fl  Effects of Union Board Representation 
Anders Edvik m fl  Arbetsmarknads- och integrationspolitiska beslut 
 Chair: Saila Piippola

4c.Paneldebatt: Modig utvärdering eller utvärdering som mode? (D745a) 

 Paneldebatt om följeforskning i relation till interaktiv forskning 
 Chair: Malin Lindberg och Mikael Brännmark, SIRA

4d. Hälsa på jobbet  (D516d)

Robert Larsson  Hälsoinriktat förändringsarbete i organisationer 
Ingemar Åkerlind m fl  Mer ambitiösa arbetsgivare i Kommunal vård & omsorg har bättre hälsa bland  
 medarbetare 
Antony Lindgren    Work, value and creativity
 Chair: Ingemar Åkerlind

4e. Organisation (D514a)

Anneli Öljarstrand  Relationen mellan kyrkoherde och anställda 
Tommy Jensen m fl  Demoraliserande processer i företag 
 Chair: Tommy Jensen

Fredag 10:15 – 11:15 
5a. LEAN (Deltasalen) 

Bengt Halling m fl  Lean and the implementation process 
Mikael Brännmark m fl  Lean in Swedish Municipalities and hospitals 
Mikael Brännmark  Lean administration: A literature review 
Per Sederblad  Japanska produktionskoncept och Lean Production i Sverige 
 Chair: Per Sederblad

5b. Förändringsarbete i arbetslivet (D747a)

Marianne Ekman m fl  Från ord till handling 
Johanna Overud  Att skapa politik för en ny tingens ordning 
 Chair: Annika Vänje

5c. Det nya arbetslivet  (D745a)

Kristina Johansson m fl  Arbetets intensifiering 
Niklas Hansen  Homogenisering och differentiering på ett svenskt akutsjukhus
Karolina Parding  Lärares upplevelser av friskolereformen 
 Chair: Karolina Parding

5d. Motstånd och arbetsplatskulturer  D516d)

Jan CH Karlsson m fl  Kulturbrytningar i arbetsorganisationer 
Paula Mulinari  Arbetsplatsmotstånd och strategier mot rasism 
Johan Sandström  Att arbeta för ett smutsigt företag 
 Chair: Jan CH Karlsson

5e. Organisation och profession  (D514a)

Tina Forsberg m fl  En kår i förändring – en intervjustudie om läkarprofessionen 
Fredrik Movitz m fl  What’s wrong with the university? 
Monica Andersson Bäck  Between control and autonomy in Swedish ≈psychiatry
 Chair: Monica Andersson Bäck



FALFm

Praktisk information
Konferensen äger rum i D-huset vid  
Luleå tekniska universitet

Det är lätt och smidigt att ta sig till LTU från centrum.
Buss 4 och 5 går från Smedjegatan (Centrum) till campus (mot Porsön) och varje linje har avgång 2 ggr 
per timme under dagtid och 1 gång per timme under kvällstid. (Det finns alltså en avgång varje kvart under 
dagtid och varje halvtimma under kvällstid).
Buss 5 stannar vid hållplats Kårhusvägen just utanför konferenslokalen och går 08:00, 08:20, 08:32 och 
resan tar ca 12 minuter.
Buss 4 stannar vid universitetsentren och går 07:50, 8:10, 08:30 och resan tar ca 9 minuter.

Från LTU till centrum
Buss 4 och 5 går från campus till centrum 2 ggr per timme under dagtid och 1 gång per timme under 
kvällstid. (Det finns alltså en avgång varje kvart under dagtid och varje halvtimma under kvällstid).

OBSERVERA att en specialbeställd buss går från AULA AURORA till centrum torsdagen den 16 juni kl. 17:45 
samt efter FALF:s årsmote.

För fullständig tidtabellsinformation, se www.llt.lulea.se eller ring 0771-99 00 00

Andra nummer som kan vara bra att ha:
Luleå taxi 0920-10 000
6:ans taxi 0920-666 66
Kontakta gärna Inger Lindbäck, NEX resebyrå,  0920-753 30, om du har frågor som rör resa, boende, 
registrering samt fakturering. 
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