
 

FALF KONFERENS 2015

Inbjudan till konferens
Forum för arbetslivsforskning (FALF) inbjuder till 2015 års nationella 
arbetslivskonferens 10-12 juni. Konferensen, som är den åttonde i ord-
ningen, arrangeras av Centre for Work, Technology and Social Change 
(WTS), vid Lunds universitet. Konferensen kommer att äga rum i Lands-
krona på temat:

”Arbetslivets förhållanden och villkor – 
mellan kontinuitet och förändring”

Det övergripande syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där 
aktuell arbetslivsforskning kan presenteras och diskuteras utifrån olika 
utgångspunkter och perspektiv. Konferensen har därför en bred ingång 
och välkomnar presentationer med utgångspunkt tagen i skilda perspek-
tiv och vetenskapliga discipliner. Genom att formulera konferensen på 
temat ”kontinuitet och förändring” vill vi erbjuda forskarsamhället i en 
bred mening en möjlighet att utifrån ett förändringsperspektiv diskutera 
viktiga arbetslivsfrågor. Vi hoppas att konferensen ska medverka till att 
utveckla och bygga forskningskonstellationer såväl mellan olika discipli-
ner som mellan olika forskningsmiljöer.

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer. Vi accepterar så-
väl ”work in progress”, presentationer av pågående forskningsprojekt som 
presentationer av ”färdiga” forskningsresultat. Det kommer också att vara 
möjligt att göra presentationer i såväl seminarie- som posterform. Här-
utöver kommer det att finnas möjlighet för forskargrupper att arrangera 
work shops och liknande inom konferensens ram. Det viktiga är att vi 
lyfter fram frågor och resultat i en gemensam diskussion! Är det vi ser 
någonting nytt? Vad kan vi lära oss av det?

VIKTIGA DATUM
19 JANUARI
Sista dag för att skicka in  
bidrag. Besked om vilka 
bidrag som accepterats 
kommer 20 februari

24 APRIL
Sista dag för tidig regist-
rering. Tidig registrering 
och betalning är ett vill-
kor för presenterande 
deltagare

18 MAJ
Sista dag för registrering 
och betalning av konfe-
rensavgift

18 MAJ
Sista dag för atta skicka in 
full paper och extended 
abstract

10-12 JUNI
Konferens

FORUM FÖR ARBETSLIVSFORSKNING (FALF) INBJUDER TILL 2015 ÅRS NATIONELLA ARBETS-
LIVSKONFERENS DEN 10-12 JUNI I LANDSKRONA. 

10-12 JUNI 2015 
LANDSKRONA

www.falf.se/falf2015

FALFm
forum för

arbetslivsforskning



Konferensteman
Konferensen har ambitionen att vara bred och välkomnande. Efter att 
tagit del av inskickade förslag till stream- och sessionsteman har konfe-
rensledningen diskuterat nedanstående teman. Det hindrar inte att man 
identifierar andra angelägna områden och föreslår ytterligare teman.

Förslag på teman:
• Ny teknik – betydelse, roll och konsekvenser
• Sociala medier i arbetslivet
• Utmaningar inom arbetsmiljöområdet - att skapa ett uthålligt arbets-

liv
• Arbete och hälsa
• Ålder i arbetslivet
• Den svenska modellen
• Makt och inflytande i arbetslivet
• Ute och inne på arbetsmarknaden
• Arbete och identitet – genus, etnicitet, klass och sexualitet i arbetsli-

vet
• Professioner och professionellas villkor
• Lojalitet, tillit och tacksamhet i arbetslivet
• Moden och trender inom fältet ledarskaps- och organisationsforsk-

ningen

Call for abstracts
Abstract på ca 350-500 ord måste vara inskickade via konferensens hem-
sida (http://falf.se/falf2015/) före 19 januari 2015. Därpå kommer kon-
ferensledningen tillsammans med konferensens vetenskapliga råd att 
diskutera de abstracts som lämnats in för att senast 20 februari meddela 
beslut om abstracts har accepterats eller inte. De författare med abstracts 
som accepterats kommer erbjudas möjligheten att lämna in antingen ett 
short paper/extended abstract på ca 5 sidor eller ett full paper på ca 15 
sidor (6000 ord). På konferensens hemsida, http://falf.se/falf2015/, kom-
mer att finnas instruktioner för hur abstracts och därefter short och full 
papers ska skickas in.

Inbjudan till medverkan
I samband med 2015 års FALF-konferens erbjuder Arbetsmarknad & Ar-
betsliv och Arbetsliv i Omvandling möjligheten att få medverka i tidskrif-
tens specialnummer från konferensen. För att vara kvalificerad att skicka 
in ett manus krävs att det har presenterats på konferensen och att det rör 

området arbetsmarknad och arbetsliv i vid bemärkelse. För att manus ska 
bedömas ska det vara skrivet enligt tidskrifternas författarinstruktioner: 
http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv respektive http://arbetsli-
viomvandling.se/manusinstruktioner. Vi ser helst att manus är på svens-
ka. Färdigt manus ska vara skickade senast den 17/8 2015 till konferens-
ledningen falf2015@falf.se. 

Organisationskommité
Mikael Ottosson - Forskare på Work, Tecnology and Social Change 
(WTS), Lunds Universitet. 
Calle Rosengren -  Forskare på Work, Tecnology and Social Change 
(WTS), Lunds universitet.
Peter Frodin -  Kommunikatör på Work, Tecnology and Social Change 
(WTS), Lunds universitet.

Kontakt
falf2015@falf.se

Konferensdatum
Onsdag 10 juni till fredag 12 juni 2015.

Konferensspråk
Svenska/skandinaviska och engelska. Huvudspråket kommer att vara 
svenska/skandinaviska, men vissa plenarföreläsningar och sessioner 
kommer att vara på engelska.

Plats och lokaler
Staden Landskrona erbjuder ett flertal såväl vackra som bra konferenslo-
kaler och vi har fått möjlighet att använda Landskrona teater (anno 1901) 
och citadell (anno 1549). 

Program och registrering
För uppdaterat program se hemsidan under program. Där finns alltid det 
senaste och aktuella programmet. Registrering till konferensen görs också 
på sidan under fliken registrering, där finns även en flik med information 
om förslag på boende.

Välkomna till FALFs åttonde konferens 2015 i Landskrona
Calle Rosengren, Mikael Ottosson och Peter Frodin


