
   
 

Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) 

Forum för arbetslivsforskning i Sverige (FALF) är ett nationellt nätverk för forskare inom 

arbetsvetenskap, arbetslivs-, arbetsmiljöforskning och närliggande områden. Föreningen har sitt 

ursprung i Sverigenätverket för arbetslivsforskning som bildades i Göteborg maj 2007. FALF 

bildades vid ett konstituerande sammanträde i Karlstad den 13 november 2008 varvid stadgar 

antogs. Den engelska beteckningen är Swedish Association for Working Life Research. FALF 

syftar till att 

 stärka arbetslivsforskningen i Sverige  

 vara en mötesplats för forskare inom området 

 vara en kontaktpunkt även externt  

 delta i debatter om arbetslivsforskningsfrågor 

 initiera och främja gemensamma forskningsprojekt 

 initiera kurser inom forskarutbildningen samt på grundläggande- och avancerad nivå 

 främja nyrekrytering av arbetslivsforskare och forskningsmiljöer 

 stimulera till publicering i framför allt de svenska tidskrifter som belyser arbetsliv och 

arbetslivsforskning 

 ordna återkommande konferens kring aktuella arbetslivsfrågor  

 främja, vårda och utveckla internationella kontakter inom arbetslivsområdet 

Sedan starten 2008 har FALF kontinuerligt arbetat med att uppfylla de olika områden som anges i 

stadgarna. FALF gör detta genom att årligen arrangera en återkommande nationell konferens, 

driva en nationell forskarskola i arbetsvetenskap, har bidragit till att starta om Arbline (det 

nationella arbetslivsbiblioteket), är huvudman för tidskriften Arbetsliv i omvandling, samverkar 

med Arbetsmarknad & Arbetsliv, delar ut ett årligt pris för bästa avhandling inom arbetsmiljö- och 

arbetslivsforskningsområdet, delar ut ett årligt pris för bästa internationella publikation, driver en 

webplats och en Facebook-sida, skriver debattartiklar, samt verkar för ökad samverkan inom 

forskningsområdet.  

 

FALF:s verksamhetsberättelse för 2017–2018 

Vid årsmötet i Alnarp den 14 juni 2017 valdes Lotta Dellve (Göteborgs Universitet) till 

ordförande (i 2 år) och härutöver valdes följande personer som ledamöter i styrelsen: 

 Carin Håkansta, Arbetsmiljöverket  Omval 2 år  

 Camilla Kylin, Karlstads universitet   Fortsätter 1 år                                                         

 Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Fortsätter 1 år 

 Susanna Toivanen, Mälardalens Högskola  Nyval 2 år 

 Christoffer Rydenfelt, Lunds Universitet                       Nyval 2 år                  

 Per Lindberg, Gävle Högskola   Nyval 2 år 

Till revisorer omvaldes Anders Pousette, Göteborgs universitet och Margareta Oudhuis, 

Högskolan i Borås för en tid av 1 år. Till valberedning valdes Ann Bergman, Karlstads Universitet 

och Stig Vinberg, Mittuniversitetet 

Styrelsen har under året 2017-2018 sammanträtt vid sju tillfällen (25/9 2017, 28/11 2017, 

31/1 2018, 12-13/3 2018, 23/4, 29/5 2018 och 10/6 2018). Fyra av dessa varit telefonmöten. Ett 

tvådagarsinternat med besök på årets konferensort i Gävle hölls i mars. Härutöver har 



styrelsearbete även skett genom mailkorrespondens. Under året har vi huvudsakligen arbetat med 

följande områden och frågor:  

 

Ekonomi, medlemmar och medlemsregister  

Inför årsmötet 2018 har föreningen ett medlemsregister omfattande av 94 betalande medlemmar. 

De flesta medlemmar finns vid ett antal större forskningsmiljöer. Ett fåtal (3) har under året angett 

att de vill avsäga medlemskapet i föreningen. Anledningen har varit andra arbetsuppgifter. 

Liksom föregående år har Fru Olsson AB ombesörjt fakturautskick och påminnelser samt att hålla 

medlemsregistret uppdaterat. För att underlätta medlemmars betalning av medlemsavgift kommer 

den i fortsättningen även ske via betalningen av konferensavgiften till årets Falf-konferens. Vid 

anmälan var det även möjligt att ange om man inte ville vara medlem i Falf. Ekonomisk 

redovisning redovisas separat. Information om GDPR på Falfs hemsida och i utskick. 

Föreningens ekonomiska förvaltning under räkenskapsåret redovisas i särskild ordning. 

 

FALF-konferensen  

FALF:s årliga konferens arrangerades 2017 av SLU Alnarp den 13–15 juni av gruppen 

"Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi" (AEM) under ledning av Peter Lundqvist. 

Konferensen hade titeln: Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Cirka 100 

personer deltog i konferensen och 60 abstracts presenterades. Konferensen sponsrades av: 

FORTE, AFA Försäkring, Unionen samt Partnerskap Alnarp vid SLU. Arrangemanget var mycket 

lyckat och utöver intressanta föreläsningar och seminarier bjöds deltagarna på bl a guidad visning, 

mingelbuffé samt föreläsningar i Alnarps Rehabträdgård samt en konferensmiddag med stand-up 

komiker. 

2018 års konferens äger rum den 13-15 juni och arrangeras av Högskolan i Gävle - Centrum 

för belastningsskadeforskning, CBF. Temat för konferensen är Arbetet - problem eller potential 

för en hållbar livsmiljö? Kontaktperson är Per Lindberg (per.lindberg@hig.se). Till konferensen 

inkom: 81 abstract inklusive minisymposium. Cirka 130 personer deltog i konferensen.  

Nästa år 2019 kommer konferensen att arrangeras av Linköpings Universitet och där särskilt av 

HELIX Excellence Centre i samarbete med Arbetets museum, Norrköping. Kontaktperson är 

Martina Berglund (martina.berglund@liu.se ) 

Konferensen 2020 kommer hållas vid Mälardalens högskola. Kontaktperson är Susanna 

Toivanen (susanna.toivanen@mdh.se) 

 

Följande lärosäten har varit/kommer att vara konferensarrangörer:  

2008 Växjö universitet 

2009 Göteborgs universitet   

2010 Högskolan i Malmö/Lunds universitet 

2011 Luleå universitet  

2012 Karlstads universitet 

2013 Stockholm universitet   

2014 Göteborgs universitet/Högskolan i Borås 

2015 Lunds universitet 

2016 Mittuniversitetet  

2017 SLU, Alnarp 

2018 Högskolan i Gävle 

2019 Linköpings universitet/Arbetets museum, Norrköping 

2020 Mälardalens högskola, preliminärt 

 

Pris för bästa avhandling  

För sjunde året delades ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom 

forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö” om 10 000 SEK ut vid en särskild punkt på Falf-

konferensen. Sex bra avhandlingar inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö och av olika 
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karaktär nominerades. Dessa visade både på djup och bredd inom arbetslivsforskningen i Sverige. 

Samtliga höll hög kvalité och hade olika förtjänster. Priset tilldelades Ana Maria Vargas för 

avhandlingen “Outside the Law – An Ethnographic Study Of Street Vendors In Bogota”. Ur 

motivering kan läsas … en mycket god etnografisk skildring av arbetsvillkor bland informella 

arbetare och hur dessa kan påverkas av formaliseringsstrategier. Vargas var på plats och höll en 

kort föreläsning om sin avhandling.  

Bästa avhandling 2017 kommer att delas ut vid årets FALF-konferens. Föreningens 

medlemmar har via FALF:s hemsida och Facebooksida samt via mail uppmanats att nominera bra 

doktorsavhandlingar inom forskningsområdet. Intresset har i år varit gott med sammanlagt elva 

nominerade avhandlingar. De nominerade avhandlingarna bedöms av styrelsen utifrån tre lika 

starkt vägande kriterier: Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö; Tillämpbarhet 

och samhällsnytta; Vetenskaplig kvalitet  

 

Pris för årets internationella publikation  

Syftet med priset är att uppmärksamma svensk arbetslivsforskning som återfinns i ett 

internationellt sammanhang. Nominerade publikationer bedöms utifrån Relevans för 

forskningsområdet svensk arbetslivsforskning och svenska förhållanden, Tillämpbarhet och 

samhällsnytta, Vetenskaplig kvalitet. Bedömningsgruppen består av Margareta Oudhuis, 

(sammankallande), Jan Johansson, Gunnar Aronsson, Stefan Tengblad, Håkan Hydén, Annika 

Härenstam. Pris för årets internationella publikation delas ut vid årets FALF-konferens. 

 

Hemsidan/Facebook 

Ett nav i FALF:s verksamhet är webplatsen (falf.se) som etablerades i oktober 2009. Den 

innehåller information om FALF:s verksamhet (stadgar, arkiv, Arbline, pris för bästa avhandling), 

medlemsskapsansökan, länkar till tidskrifter (Arbetsliv i omvandling, Arbetsliv & Arbetsmarknad, 

Nordic Journal of Working Life studies samt Arbete & Hälsa) samt en forskarblogg. Den fungerar 

också som hemsida åt FALF:s årliga nationella arbetslivskonferens samt för FALF:s forskarskola. 

Via hemsidan annonseras aktuella forskarkurser inom arbetslivsområdet. Under året har även 

information om forskarutbildningskurser vid universitet i Sverige sammanställts för att 

doktorander lättare ska kunna hitta dem och kunna planera sin forskarutbildning. Ansvarig för 

sociala medier är Susanna Toivanen. Webbmaster för hemsidan är Magnus Gudmundsson. 

FALFs Facebook-sida har under året fått alltfler besökare. I dagsläget följer 135 personer 

kontinuerligt inläggen. 40 inlägg har gjorts under året med räckvidd på upp till 7200 personer.  

 

Arbline 

Arbline är i dag en deldatabas inom Libris och utgör den enda förteckningen över den 

samlade arbetslivsforskningen i Sverige och omfattar ca 80 000 poster. Arbline sköts av 

Arbetsmiljöhögskolan (AMH) i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, 

Lunds universitet. Parallellt med databasen har det även byggts upp en lokal samling 

forskningslitteratur inom området vid Samhällsvetenskapliga fakultetetens bibliotek. Målet är att 

skapa en heltäckande samling av arbetsmiljöinriktad litteratur, nordisk och utländsk, på plats i 

Lund. Genom ett samarbete mellan Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet erbjuds FALF-medlemmar 

tillgång till söktjänst med fulltextaccess för e-böcker. Ett personligt login och lösenord har 

skickats ut till samtliga betalande FALF-medlemmar.  

 

Forskarskolan 

Ambitionen med forskarskolan är att stärka kopplingarna mellan de arbetsvetenskapliga 

forskningsenheterna som finns ute i landet. Vi ser vår forskarskola som ett konkret sätt att 

stimulera samarbetet mellan forskningsutförarna och på så sätt synliggöra och stärka den 

arbetsvetenskapliga forskningen såväl inom våra respektive universitet som nationellt och på sikt 



även bidra till ökad internationell synlighet. En annan funktion för forskarskolan är att den kan 

främja generationsskiftet inom forskningsområdet. 

Forskarskolan var i sitt första steg finansierad av VINNOVA och Luleå tekniska universitet var 

huvudsökande och medelsförvaltare. Huvudansvarig för det andra steget i forskarskolan var 

Karlstads universitet och för finansieringen stod FAS/FORTE. En tredje omgång av forskarskolan 

beviljades under året av FORTE med Lunds universitet som arrangör och Calle Rosengren som 

föreståndare. Följande kurser har beviljats medel under 2018-2020. Följande kurser har beviljats 

medel att arrangera kurser denna omgång:  

1. Ht 2018: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service 

organisationer, vid Malmö högskola. Kontakt: Tuija Muhonen 

2. Vt 2019: Samproduktion – ett verktyg för framtidens arbetslivsforskare, vid Mälardalens 

högskola. Kontakt: Ulrica von Thiele Schwarz 

3. Ht 2019: Arbete och dess olika former – en teoretisk och empirisk genomlysning, vid Karlstads 

universitet. Kontakt: Lars Ivarsson 

4. Vt 2020: Digi MTOS-Det digitala mötet mellan Människa, Teknik, Organisation och Samhälle, 

vid Lunds universitet. Kontaktperson: Gudbjörg Erlingsdottir 

5. Ht 2020: Planering och projektering av nya arbetsmiljöer, KTH. Kontakt: Jörgen Eklund 

6. Vt 2021: Yrken och professioner i det moderna arbetslivet, vid Luleå tekniska universitet. 

Kontakt: Karolina Parding 

Tidskrifter 

I FALF- medlemskapet ingår Tidsskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv som är en svensk 

refereegranskad tidsskift som ges ut med fyra nummer per år. Ett av dessa nummer är ett 

specialnummer som bygger utvalda papers presenterade på FALF-konferensen.  

FALF är tillsammans med Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet huvudman för 

tidskriften Arbetsliv i Omvandling, AiO. Tidskriften har en innehållsmässig inriktning mot 

samhällsvetenskaplig och humanistisk arbetslivsforskning, med ett tydligt fokus på de utmaningar 

som arbetslivet och arbetslivsforskningen står inför i samband med arbetslivets omvandling. 

Tidskriften har en redaktionskommitté där FALF utser tre av de sammantaget sex ledamöter.  

Dessa tidskrifter samt Arbete & Hälsa, Nordic Working Life Studies, som har viss koppling 

till FALF, finns länkade på FALFs hemsida. 

 

Doktorandnätverk 

Vid årets konferens inbjöds doktorander till ett möte för att kunna starta ett doktorandnätverk.  

 

Deltagande i debatter om arbetslivsforskningsfrågor 

Under året har ett antal debattartiklar producerats i Falfs nätverk av forskare, på initiativ av olika 

medlemmar. Styrelsen har också initierat en artikel inför valet 2018. 

 

 

Göteborg 3 juni 2018 

 

 

  

Lotta Dellve 

Ordförande  

 


