
                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslaget om nedläggning av Arbetslivsinstitutet 
 
Regeringens förslag att skyndsamt lägga ner Arbetslivsinstitutet har redan skadat 
svensk arbetslivsforskning. Arbetslivsinstitutet har en viktig roll i att bidra till arbets-
livets utveckling genom att ge underlag för skapande av effektiva, säkra och utveck-
lande arbeten. Institutet bidrar därmed till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Institutet 
är ett av världens främsta i sitt slag. Forskningen och den kunskapsspridande verk-
samheten vid ALI är till stor nytta såväl i Sverige som för svenska intressen inom EU 
och internationellt.  
Den föreslagna indragningen av anslaget till ALI kompenseras inte i budgetförslaget 
av något ökat anslag på annat håll. Detta innebär att en mycket stor andel av Sveriges 
forsknings- och utbildningskompetens inom området riskerar att försvinna. Om för-
slaget verkställs motverkas direkt regeringens ambition om att få fler i arbete, vilket 
leder till att arbetet med att förbättra svensk konkurrenskraft försvåras.  
 
Regeringens förslag om att lägga ner Arbetslivsinstitutet (ALI) är en mycket extraordinär 
åtgärd. ALI bedriver forskning, utbildning och spridning av information för praktisk till-
lämpning. I stort sett alla EU:s länder har ett sådant offentligt finansierat institut. Denna 
forskning tjänar till stöd för politiska och andra beslut och skapar möjlighet för menings-
fulla åtgärder. Om ALI läggs ner blir det svårare för myndigheter, arbetsmarknadens par-
ter, företag och andra att fatta rationella beslut för att nå ett hållbart arbetsliv. Ett mycket 
stort antal skyddsombud, fackliga företrädare och andra runt om i Sverige (representerande 
209 000 den 20 november) har ställt sig bakom ett fackligt upprop från SSAB i Norrbotten 
där de kräver att en sammanhållen arbetslivsforskning ska finnas i Sverige även i fortsätt-
ningen. 
 
ALI är ett flervetenskapligt kunskapscenter med en mycket hög internationell vetenskaplig 
kvalité, främst inom ergonomi, industri- och arbetshälsorelaterad forskning. Inom dessa 
områden är institutet effektivare än svensk universitetsforskning.  
 
Vi vill också framhålla ALI:s EG-rättsliga forskning som håller hög kvalité och är av di-
rekt nytta för statsmakterna.  
 
Det största värdet med ett sammanhållet institut för arbetslivsfrågor finns inom områden 
som är komplexa och som kräver långsiktighet, t ex förståelsen av internationell konkur- 
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rens, nya arbetsmiljörisker, åldrande arbetskraft och samspelet ”egen ställning på arbets-
marknaden - hälsa - socialförsäkringar”. ALI har kunnat bygga upp material och kunskap 
över flera årtionden. I kraft av sin storlek och kvalité har institutet haft auktoritet att sam-
ordna sinsemellan konkurrerande forskare vid universitet och högskolor i analyser av pro-
blem.  
 
ALI:s verksamhet har varit central vid internationella kontakter och samarbeten gällande 
t ex regelverk inom EU och internationellt, samordnad FoU inom EU och gemensamma 
kartläggningar inom EU. En uppsplittrad arbetslivsforskning försvårar för svenska aktörer 
att likvärdigt delta inom EU och i internationella samarbeten. Programmet SALTSA vid 
ALI är exempel på ett brett samarbete för forskning inom EU om arbetslivsfrågor som 
vunnit stor respekt, även bland beslutsfattare i Bryssel. 
 
För att delta som partner i internationella sammanhang och för att vara förvaltare av forsk-
ningsmedel från EU krävs både en viss storlek och en viss kvalité för att komma ifråga. En 
nedläggning av ALI medför att pågående samarbeten bryts med ett stort antal europeiska 
universitet/institut. Sverige kommer därmed att göra en stor förlust i ”good will” och bli 
betraktad som en sämre avtalspartner i forskningsprojekt. Förslaget till nedläggning av ALI 
har gett negativ uppmärksamhet vid högt värderade universitet/institut världen över.  
 
ALI:s utbildningar ger viktiga redskap och ny kunskap som används i arbetet för minskad 
ohälsa på arbetsplatserna. Dessa utbildningar får inte riskera att drastiskt minska i både an-
tal och kvalité. Inte heller får arbetslivsbiblioteket, som är ett nationellt ansvarsbibliotek, 
och ett antal databaser med årtionden av dokumentation av arbetslivet skingras. Verksam-
heten för kriterie- och expertgrupper vid ALI har tidigare beskurits och behöver snarare 
mer resurser. Dessa har till uppgift att ge underlag till hygieniska gränsvärden, rekommen-
dera tekniska mätmetoder och dokumentera ergonomisk forskning. Institutets egna tidskrif-
ter på svenska riskerar också att försvinna. Tidskriften Arbete och Hälsa är t ex den enda i 
sitt slag som publicerar forskares resultat på svenska, vilket underlättar att kunskap kom-
mer till praktiskt nytta.  
 
Den föreslagna indragningen av anslaget till ALI kompenseras inte i budgetförslaget av 
något ökat anslag på annat håll. Detta innebär att en mycket stor andel av Sveriges forsk-
nings- och utbildningskompetens inom området kan försvinna. Få universitet/högskolor har 
långsiktighet och bredd inom området arbetsliv, och saknar därmed beredskap att starta ny 
forskning av egen kraft. Forskning kring arbetslivsfrågor vid universitet/högskolor priorite-
rar dock snäv vetenskaplighet före evidensbaserad forskning för praktisk nytta, bl a därför 
att forskningsråden har en sådan prioritering. Den mer praktiskt tillämpbara forskning som 
ändock finns vid universiteten är beroende av enskilda forskares intresse. Universiteten har 
inget långsiktigt uppdrag i att göra detta. 
 
De verksamheter och den forskning som måste säkras, om institutet skulle läggas ned, krä-
ver mer permanenta resurser än de som eventuellt kan skakas fram inom ramen för om-
ställningskapitalet. Det går helt enkelt inte att behålla verksamheterna med andra huvud-
män, utan att det med verksamheterna följer ekonomiskt stöd som inte bara är tillfälligt. 
Om denna bristfälligt utredda nedläggning av ALI verkställs, begär vi att regeringen till-
skjuter medel för att säkra värden vid ALI tills en ny lösning har etablerats. 



                                                                     
 
 
Den redan tidigare delvis splittrade arbetslivsforskningen riskerar nu att bli än mer splittrad 
och därmed mindre verkningsfull. Vår uppfattning är att arbetslivsforskning måste ha en 
sammanhållen bredd och volym nog att kunna fungera som ett kunskapscentrum för prak-
tisk tillämpning, baserad på vetenskap av hög kvalité. 
 
Arbetsmarknadsministern har själv, i Riksdagen, påpekat vikten av att Sverige har en stark 
arbetslivsforskning och att regeringen har för avsikt att hitta en ny famn för denna forsk-
ning. Ministern påpekade också att ”tvärvetenskaplig forskning har delvis andra förutsätt-
ningar än den mer stuprörsmässiga forskningen” (riksdagen 17 november). Vår erfarenhet 
är att praktiskt tillämpbar tvärvetenskaplig forskning behöver särskilda medel. För att säkra 
arbetslivsforskningens praktiska nytta behöver dessutom både myndigheter och arbets-
marknadens parter vara med och formulera problem som ska lösas.  
 
Vi är starkt oroade över verkningarna av regeringens förslag om att lägga ner Arbetslivsin-
stitutet. Vi noterar att regeringen observerat värdet av ALIs utbildningar inom företags-
hälsovård, arbetslivsbiblioteket och kriterie- och expertgruppernas verksamhet. Men detta 
är långt ifrån otillräckligt. Regeringens förslag bidrar inte till att utveckla produktivitet och 
konkurrenskraft i ett allt mer globaliserat arbetsliv. Inte heller till att få med dem som nu 
står utanför arbetslivet. Vi deltar gärna i en dialog med ansvarig minister om arbetslivs-
forskningens framtida organisering för att nå ett hållbart arbetsliv. 
 
 
Stockholm den 12 december 2006 
 
Med hälsning 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin Sture Nordh 
Ordförande LO  Ordförande TCO 


