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Välkommen till den nationella arbetslivskonferensen, FALF, Östersund, 13-15 juni 2016
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 utmaning 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 välkomnar 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.
Välkommen att skicka abstracts till någon av följande sessioner som finns mer utförligt beskrivna på
konferensens hemsida (www.falf2016.se/abstracts):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Can we lean on Lean?
Tourism work and workers – new directions in
research
Arbetets moraliska ekonomi
Nya perspektiv på arbetsmiljö
Arbetsliv och hälsa
Inkluderande IT
Arbetets organisation och arbetsplatsens utformning

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Välfärdsstaten och aktivieringspolitiken
Emotionellt arbete i praktik och teori
Sårbara grupper i arbetslivet
Entreprenörer och små företag- av betydelse
för hållbar utveckling?
Ledarskap i det föränderliga arbetslivet
Different perspectives on diminishing boundaries in today’s work life
Intersektionella perspektiv på arbete och organisering
Öppen session

Om Ert bidrag inte passar in i något av dessa teman än ni varmt välkomna att skicka abstract till
den öppna sessionen.
Abstracts skickas in via konferensens hemsida:
www.falf2016.se/abstracts
Deadline för abstracts är 15 februari 2016.
Abstracts ska omfatta max 300 ord samt författares namn och organisatoriska tillhörighet.
Konferensens huvudspråk är svenska, men abstracts kan skickas på både svenska och engelska.
Kontakt: FALF2016@miun.se
Välkommen till
Mittuniversitetet campus Östersund 2016!

