FALFs verksamhetsberättelse för 2009 – 2010
Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) bildades vid ett konstituerande sammanträde
i Karlstad den 13 november 2008 varvid stadgar antogs och en interimistisk styrelse valdes.
Vid det efterföljande årsmötet i Göteborg den 13 maj 2009 omvaldes Jan Holmer till
ordförande under ett år och valdes följande personer till styrelse:
Lena Abrahamsson (två år)
Margareta Oudhuis (ett år)
Dan Porsfelt (två år)
Anders Wigerfelt (ett år)
Katarina Wijk (två år).
Till revisorer omvaldes Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén.
Till valberedning omvaldes Gunnar Aronsson och Lena Gonäs.
Styrelsen har inom sig utsett Katarina Wijk till vice ordförande, Margareta Oudhuis till
sekreterare och Anders Wigerfelt till kassör. Därtill har styrelsen adjungerat Måns Svensson
som sakkunnig vad gäller frågor om internetportal enligt följande:
”FALF beslutade under 2009 att bygga en internetportal där föreningens verksamhet
presenteras och som kan fungera som ett nav för arbetslivsforskning i Sverige. Portalen skall
samla olika resurser inom arbetslivsområdet samt utgöra en samlingsplats för kunskap,
diskussion och debatt.
Till portalen har bland annat knutits en forskningsblogg där ett antal namnkunniga forskare är
skribenter. Portalen fungerar också som konferenshemsida åt FALF:s årliga nationella
arbetslivskonferens.
Sedan starten i oktober 2009 har portalen haft drygt 10 000 unika besök.
En stor del av arbetet med portalen under det gångna året har varit att förbereda för en
integrering med databasen Arbline och den därtill knutna biblioteksverksamheten som
kommer att bedrivas i samarbete mellan FALF och Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds
universitet. Arbline utgör en databas som innehåller omkring 80 000 vetenskapliga titlar på
arbetslivsområdet vilka kan fjärrlånas samt en mängd fulltextmaterial. Databasen har sitt
ursprung hos numera nedlagda ALI och dess biblioteksverksamhet.
Arbetsmiljöhögskolan har under det gångna året fört förhandlingar med Libris vilket resulterat
i att Libris har accepterat att ge det forna Arbetslivsinstitutets samlingar (och ARBLINE)
status som specialsamling inom ramen för Libris. Det innebär att Arbline kommer att bli en
deldatabas i Libris som görs tillgänglig på www.falf.se.
En förutsättning för att Libris skall hantera Arbline är dock att boksamlingen hålls levande
och uppdateras. Det kommer att ske genom ett samarbete mellan FALF och Lunds universitet
där Lunds universitet har avsatt 500 000 kronor i ett årligt anslag för verksamheten.

Biblioteksverksamheten tillsammans med databasen Arbline kommer att bli en del av FALF:s
internetportal vilket sannolikt kommer att generera stor trafik. Libris bedömer att
deldatabasen Arbline kommer att kunna fungera från augusti 2010.” (Måns Svensson)
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden (24 augusti, 1 december, 29 april och
den 19 maj).
I samarbete med Lunds Universitet och Malmö Högskola har föreningen bidragit till
anordnande av konferensen ”Arbetsliv i förändring”. Konferensen avhålls i Malmö den 19 –
21 maj i anslutning till årsmötet med ca 150 deltagare.
Föreningen har f n 191 registrerade medlemmar. Årsavgiften har av årsmötet fastställts till
200 kronor. För att enklare få in medlemsavgifter planeras att skicka ut samlade fakturor till
de institutioner/miljöer som beslutat att finansiera medarbetares medlemskap.
Medlemskap i föreningen ger rabatt på tidskrifterna ”Arbetsliv och Arbetsmarknad” och
”Arbetsliv i omvandling”.
Styrelsen har genom Lena Abrahmsson haft kontakt med LOs ordförande Vanja Lundby –
Wedin och informerat om FALFs verksamhet.
Med finansiering av Vinnova driver FALF en forskarskola ”light” i arbetsvetenskap.
Projektet ligger vid Luleå tekniska universitet där den första kursen, ”Genus, teknik och
organisation”, gavs med tolv deltagare. Under hösten 2009 gavs en andra kurs vid Växjö
universitet, ”Värde och mening – om kulturer i arbetslivet”, med femton deltagare. En tredje
kurs gavs under våren 2010 vid Stockholms universitet med rubriken ”Psykologiska och
organisatoriska perspektiv på gränslöst arbete och otrygga arbetsvillkor”,
Den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret redovisas i särskild ordning.
Malmö den 20 maj 2010
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