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Den nationella arbetslivskonferensen, som är den tionde i ordningen, arrangeras av Institutionen för
Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp / Lomma under temat:

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden
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 perspektiv och vetenskapliga
discipliner. Genom att formulera konferensen på temat ”utmaningar i staden och på landsbygden ” vill vi
erbjuda forskarsamhället i en bred mening en möjlighet att att inkludera alla former av arbetsplatser i hela
vårt land (från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap). Vi hoppas att konferensen ska medverka till att utveckla och bygga forskningskonstellationer såväl mellan olika discipliner
som mellan olika forskningsmiljöer och forskargrupper i hela Sverige.
Konferensen är öppen för olika typer av presentationer. Vi accepterar såväl presentationer av pågående
forskning som presentationer av slutförda forskningsprojekt. Det kommer att vara möjligt att göra presentationer i workshops, seminarie- och posterform. Välkomna att föreslå alternativa presentationsformer.
Det viktiga är att vi lyfter fram frågor och resultat i en gemensam diskussion!
VIKTIGA DATUM
- 1 FEBRUARI: Sista dag för att skicka in bidrag. Besked om vilka bidrag som accepterats kommer 7 april
- 7 maj: Sista dag för tidig registrering. Tidig registrering och betalning är ett villkor för presenterande
deltagare
- 24 MAJ: Sista dag för registrering och betalning av konferensavgift
- 24 MAJ: Sista dag för att skicka in full paper och extended abstract
- 13-15 JUNI: Konferens

www.falf2017.se

KONFERENSÄMNEN
Konferensen har ambitionen att vara bred och
välkomnande. Konferensledningen har föreslagit
nedanstående ämnen. Det hindrar inte att man
identifierar andra angelägna områden och föreslår
ytterligare ämnen.
Förslag på ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetslivet i glesbygd, landsbygd och städer
Gröna miljöers betydelse för hälsan i arbetslivet
– möjligheter och hinder
Arbete, familj och fritid – påverkan på hälsa och
välbefinnande
Stress och psykosociala faktorer
Distansarbete och pendling
Belastningsergonomi och teknikutvecklingen
Personskador och personskadeprevention
Ålders- och könsperspektiv på arbetslivet
Digitalisering på gott och ont
Arbetslivet för och med utländsk arbetskraft/
nyanlända, migranter m.fl.
Arbetsmiljöfrågorna i ett företagsledningsperspektiv
Nya & gamla yrken och yrkesroller på arbetsmarknaden
Små- och medelstora företags arbetsmiljö- och
organisationsarbete
Arbetsmarknadens parter, myndigheter och
organisationer – roller och betydelse i dagens
arbetsliv

CALL FOR ABSTRACTS
Abstract på ca 350-500 ord måste vara inskickade
via konferensens hemsida (www.falf2017.se)
före den 1 februari 2017. Därefter kommer konferensledningen tillsammans med konferensens
vetenskapliga råd att diskutera de abstracts som
lämnats in för att senast 1 mars 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, www.falf2017.se, kommer att finnas instruktioner för hur abstracts och därefter short och full
papers ska skickas in.
INBJUDAN TILL MEDVERKAN
I samband med 2017 års FALF-konferens erbjuder
Arbetsmarknad & Arbetsliv och Arbetsliv i Omvandling möjligheten att få medverka i tidskriftens
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://
arbetsliviomvandling.se/manusinstruktioner. Vi ser
helst att manus är på svenska. Färdiga manus ska
vara skickade senast den 17/8 2017 till konferensledningen falf2017@falf.se.
ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Peter Lundqvist, Professor/ Verksamhetsledare,
Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och
Miljöpsykologi (AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU), Alnarp
Christina Lunner Kolstrup, Docent, Institutionen
för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
(AEM), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Eva Göransson, Skyddsingenjör, Institutionen för
Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
(AEM), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Marianne Persson, Kommunikatör, Institutionen
för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi
(AEM) och Kompetenscentrum Företagsledning
(KCF), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
KONTAKT
falf2017@falf.se
KONFERENSDATUM
Tisdag 13 juni till torsdag 15 juni 2017.
KONFERENSSPRÅK
Svenska/skandinaviska och engelska. Huvudspråket kommer att vara svenska/skandinaviska, men
vissa plenarföreläsningar och sessioner kommer
att vara på engelska.
PLATS OCH LOKALER
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har
funktionella möteslokaler i en kreativ miljö med
klassiska byggnader i en vacker parkmiljö. Alnarp
ligger i Lomma kommun, nära Malmö och Lund.
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 FALF:s tionde
konferens 2017 i Alnarp
Peter Lundqvist, Christina Lunner Kolstrup,
Eva Göransson & Marianne Persson

