
Sverige har liksom övriga nordiska länder länge 
stått modell för hur det goda arbetslivet bör 
gestalta sig. Det samtida svenska samhället och 
arbetslivet präglas emellertid av klyftor som är 
både socioekonomiska och geografiska. En ut-
maning för det inkluderande arbetslivet utgörs 
av en tilltagande konkurrens mellan människor, 
regioner, företag och organisationer. Vad ges 
en (självklar) plats i svenskt arbetsliv, på vilka 
villkor och vad utesluts? Konferensen välkom-
nar teoretiska, metodologiska och empiriska 
bidrag och perspektiv som vidgar våra vyer 
och hjälper oss att förstå de krafter som formar 
det moderna arbetslivet och som samtidigt kan 
bidra till en fördjupning av visionerna kring ett 
inkluderande och hållbart arbetsliv.

Call for sessions!  
Vi vill att ni bidrar med era kunskaper!
Som ett första steg för att identifiera de allra 
mest relevanta forskningsområdena att dis-
kutera vid konferensen bjuder vi in DIG som 
forskar inom arbete och arbetsliv att föreslå 
sessioner inför nästa FALF-konferens som går 
av stapeln i Östersund 2016. En session samlar 
arbetslivsforskare som vill diskutera problem 
och frågeställningar i relation till något arbets-
livsrelaterat tema.

E-posta ditt förslag till en intressant session 
till organisatörerna på adressen: Angelika.
Sjostedt-Landen@miun.se senast 31 oktober 
2015. Förslagen skall inkludera titel på den ses-
sion som föreslås, samt en kort beskrivning av 
innehållet om max 100 ord.

Besked om sessionen accepterats för konferen-
sen lämnas via e-post den 12 november 2015.
Call for abstracts sker i november 2015, dead-
line för abstracts är 31 januari 2016.

Konferensens huvudspråk är svenska, men för-
slag på sessioner kan ges på både svenska och 
engelska.

Välkommen till Mittuniversitetet  
campus Östersund 2016! 
Organisationskommitté:
Stig Vinberg, rehabiliteringsvetenskap
Mikael Nordenmark, rehabiliteringsvetenskap
Kristina Zampoukos, kulturgeografi
Gunilla Olofsdotter, sociologi
Ingela Bäckström, kvalitetsteknik
Angelika Sjöstedt Landén, genusvetenskap
Lars- Åke Lindström, administratör
Pelle Fredriksson, kommunikatör
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