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Förord
Som en del av mitt projektarbete har jag fått möjlighet att skriva denna rapport, vilket jag är
mycket tacksam för, liksom för allt stöd och goda synpunkter från min projektledare
Margaretha Wikström. Under arbetet med rapporten har jag också sänt många tankar till mina
f.d. arbetskamrater på Arbetslivsbiblioteket.

Inledning
Denna rapport ska ge en beskrivning av ALI-samlingens tillkomst, uppbyggnad och väsentliga
delar. Det främsta syftet är att underlätta tillgängligheten och det fortsatta arbetet med
samlingarna bl.a. genom att ange katalogiseringsstatus för varje delsamling.

Bakgrund
Ett antal instituts- och myndighetsbibliotek har under senare delen av 1900-talet successivt
sammanförts till Arbetslivsinstitutets (ALI) bibliotek. Några år in på 2000-talet införlivades
också Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) bibliotek och ytterligare några år senare (2007) fördes
hela samlingen över till Stockholms universitetsbibliotek. Den uppgick då till ca 1500 hyllmeter
– några hundra meter dubbletter gallrades innan flytten.
Varje institution har satt sin prägel på bibliotekssamlingen, och även om anpassningar till nya
tiders krav hela tiden har gjorts så finns många avtryck kvar. De äldsta delarna är från
Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) och dess föregångares (Yrkesinspektionens) tid.1 Exempel på
material från förra sekelskiftets myndighetsbibliotek är branschvisa rapporter om arbetsskador
och yrkesrisker, årsrapporter från andra europeiska systermyndigheter samt tysk- och
franskspråkiga tidskrifter med tekniskt arbetarskydd eller arbetsmedicin som huvudämne.
Under 1940-talet fanns en sektion för yrkeshygien inom dåvarande Statens institut för
folkhälsa. Denna sektion bildade 1966 tillsammans med Arbetsfysiologiska institutet och
2
yrkesmedicinare från Karolinska sjukhuset det nya Arbetsmedicinska institutet (AI) vars
rapporter nu upptar ett antal hyllmeter i samlingen. AI bildade så småningom en
forskningsavdelning (från 1987 självständig med namnet Arbetsmiljöinstitutet3 och samma
akronym AI) inom Arbetarskyddsstyrelsen. Att forskningens litteraturbehov ökade från
femtiotalet och framåt märks bl a på det ökande antalet tidskrifter från denna tid samt en
mängd kongresstryck från internationella sällskap.
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Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 2007. Utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning
[Elektronisk resurs] : januari 2007. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
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På femtiotalet byggdes också biblioteksresurser upp inom det av SAF grundade
Personaladministrativa rådet (PA-rådet). 4 Detta bibliotek med tillhörande databas (PADOK)
med ca 30.000 referenser övertogs av det 1977 bildade Arbetslivscentrum (ALC). Båda dessa
institutioner stod för en sociologiskt inriktad forskning. När Arbetsmiljöinstitutet och
Arbetslivscentrums efterföljare Institutet för arbetslivsforskning slogs ihop 1995 till
Arbetslivsinstitutet (ALI) hade det nya institutet en vidsträckt ämnesbredd. Här fanns fysik,
kemi, teknik, många aspekter av medicin (ergonomi, dermatologi, toxikologi m.fl.), psykologi,
pedagogik, sociologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, arbetsrätt, ekonomisk
historia. Under början av 2000-talet fördes många av de medicinskt och tekniskt inriktade
forskarna över till universiteten och olika medicinska fakulteter och istället stärktes de
samhällsvetenskapliga, psykologiska och pedagogiska delarna inom ALI.5 Under samma tid
bildade institutet fyra nya forskarstationer runt om i landet.
Arbetslivsinstitutets bibliotek (Arbetslivsbiblioteket) hade alltså en intern service med stor
ämnesmässig spridning samtidigt som man gav litteraturservice till forskare och studerande
nationellt och i viss mån även internationellt. Under 90-talet satsades starkt på den utåtriktade
verksamheten med databasen Arbline som central funktion. I Arbline kunde alla med
postadress i Sverige beställa hem litteratur via webbkatalogen. Studeranden, doktorander och
forskare var de stora användargrupperna men många kunder fanns också bland praktiker på
bl.a. företagens personalavdelningar, fackföreningarnas utredningsverksamhet, inom
företagshälsovård och sjukvård.
Regeringen beslutade i oktober 2006 att Arbetslivsinstitutet (ALI) skulle läggas ned den 30 juni
2007. Efter beslutet om ALIs nedläggning träffades ett avtal om överflyttning av biblioteket till
Stockholms universitetsbibliotek. Med de tryckta samlingarna följde också databasen Arbline
samt ALIs e-arkiv med merparten av ALIs utgivning från ca 1996. I maj 2007 var
överflyttningen till Stockholms universitetsbibliotek klar. Den 6 juni fördes alla poster med
sigel Ai i Libris över till Substansen (Stockholms universitetsbiblioteks katalog), med undantag
för bidragsposter (tidskriftsartiklar och bokkapitel) och poster där Stockholms
universitetsbibliotek redan hade bestånd. I huvudsak utgör den införlivade samlingen ett
nytillskott till universitetsbiblioteket.
I januari 2008 träffades ett avtal mellan Stockholms universitetsbibliotek och
Arbetsmiljöhögskolan (AMH) vid Lunds universitet om AMH:s övertagande av databasen
Arbline samt vissa delsamlingar som var okatalogiserade eller endast hade poster i Arbline.
AMH inom parentes nedan anger att materialet är flyttat till AMH.
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Katalogstatus
Av Arblines ca 80.000 poster fanns endast ca 44.000 i Libris och av dessa fördes ca 21.000
över till Stockholms universitetsbibliotekskatalog Substansen. Övriga 23.000 poster i Libris var
dubbletter eller bidragsposter. Återstående ca 35.000 poster som finns i Arbline men inte i
Libris eller Substansen fördelar sig på nedanstående kategorier:
Examensarbeten från Företagshälsovårdskurserna 1969-2006

4 380 (AMH)

Fallrapporter från Arbetslivsfonden 1995

833

Tidskriftsartiklar, bokkapitel, konferensbidrag

ca 13 000 (AMH)

Rapporter svenska institutioner -2003 (utan ISBN)

ca 12 000

Rapporter utländska institutioner -2003

ca 3 000

Ovanstående kategorier hade alltså inte poster i Libris. Först år 2003 började ALI lägga in
svenska rapporter i Libris. Examensarbeten och fallrapporter lades däremot aldrig in. Under
2004 gjordes också en retroaktiv matchning på ISBN mellan Arbline och Libris så att vid träff
skapades beståndspost med Ai-sigel och hyllplacering i Libris. Därför finns en hel del rapporter
med ISBN från före 2003 ändå i Libris och därmed även i Substansen.
Allt som kan hänföras till kategorin svensk arbetslivsforskning fr.o.m. år 2000 märktes upp i
Arbline för att utgöra ett underlag för bibliometriska studier (institutionstillhörighet,
forskningskategori, dokumentationstyp etc.) Mycket lades in retroaktivt i Libris under denna
projekttid (2005-2006). Planen var att skapa en bibliografi över svensk arbetslivsforskning.
Vid ALIs nedläggning fanns ca 5000 poster i denna deldatabas i Arbline.

Samlingen
En tredjedel, d.v.s. ca 500 hyllmeter (hm) av samlingen, utgörs av böcker ämnesplacerade i ett
egenutvecklat system samt i en arkivsvit uppställd i löpande numrering (numerus currens eller
’NC’) på ca 80 hm. Ca 600 hm är rapporter uppställda dels i NC-svit dels efter serie. De
återstående 300 hm består av fyra tidskriftsavdelningar från olika tidsperioder. Dessutom finns
ett antal mindre samlingar av olika kategorier vilka redovisas nedan.

I den ordning den är uppställd. Inom parentes anges sidan där delsamlingen beskrivs.
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Ämnesindelad boksamling
(sid. 6)
Konferensserier (sid. 9)
Monografiserier (sid. 9)
Rapportserier från Arbetslivs/Arbetsmiljöinstitutet samt
Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetsmiljöverket (sid. 10)
Arbetarskyddsstyrelsens och
Arbetsmiljöverkets
författningar
Sammanfattningar från
Arbetarskyddsfonden/Arbetsmiljöfonden (sid. 11)
Arbetslivsfondens fallrapporter

1-9

Substansen

Aa – T

500

9
9
9-10

Substansen
Substansen
Substansen eller
Arbline

XR
XT
XT eller
ALI

10
5
30

10

Substansen (45 st)
Arbline (457 st)

AFS ref

4

10

Referenssamling (sid. 8)

10

Substansen

ASF smf
och AMFO
smf
ALF fallrapporter
Ref

1

10

Arbline (1086 st.)
Substansen (61
st.)
Arbline

Rapporter (NC) (sid. 10)

11-15
15-17
18-21
21-22
21

XT (ÅR
NR)
X
X2
XP
XT pXT

290

Tidskrifter ca 1998- (sid. 12)
Tidskrifter ca -1998 (sid. 12)
Statistiska serier (sid. 9)
Rapportserier 1967-1985 (sid.
11)
Gränsvärdeslistor (sid. 11)
Personaladministrativa rådets
rapportserier (sid. 10)
Arbetslivscentrums
rapportserier (sid. 10)
Offentliga utredningar (sid. 9)
Personaladministrativa rådets
samling (sid. 10)

Arbline +
Substansen
Substansen
Substansen
delvis i Subst.
Arbline

22
22

delvis i Arbline
inte katalogiserat

22

1
10

84
200
8
14

---

2
4

XL

8

23
23

delvis
katalogiserat
inte katalogiserat
Substansen

XS
PA-arkiv
PA(NR)

2
9

Nordin-samling (sid. 9)
Tidskrifter (liten efterfrågan)
(sid. 12)
Schriftenreihe der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (sid. 11)
Årsberättelser och
projektkataloger (sid. 12)

23
23

inte katalogiserat
Substansen

Nordin
X3

5
28

23-24

Substansen (290
st)
Arbline (380 st)
delvis
katalogiserat

Arkiv

10

Arkiv Årsberättelser

35

Arkiv (NC) (sid. 8)
Arbetarskydds/Arbetsmiljöfonden
rapporter -1990 (sid. 11)
National Techical Information
Services (sid. 11)

25-26
26

Substansen
Arbline

Arkiv (NR)
ASF smf
AMFO smf

84
32

27

Arbline (145 st)

Arkiv PB

5

Tidskrifter (äldre) (sid. 12)

27

Substansen

X4

28

24
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ca
1996ca
1995-

alla

Böcker
I den ämnesindelade samlingen finns huvuddelen av böckerna. Av totalt ca 500 hyllmeter
upptas drygt en femtedel av ekonomiämnen. Inom medicin på totalt ca 70 hm utgör ergonomi
och toxikologi 42 hm, alltså mer än hälften. På dessa områden finns också en del
utrymmeskrävande kongress- och monografiserier. Rapporterna som står i NC eller serievis är
inte lika lätta att klassificera men troligen är slagsidan mot den medicinsk-tekniska sidan
större. Dels är rapporten som publiceringsform vanligare inom medicin och
naturvetenskap/teknik, dels var NC-uppställning normalformen för det arbetsmiljöorienterade
(i traditionell mening - den fysiska och tekniska sidan av arbetsmiljön) Arbetsmiljöinstitutets
bibliotek.
I ämneshyllorna (Aa-T) är uppställningsordet alltid bokens titel. Vissa böcker som kommer
från andra bibliotek är dock märkta på rygg och titelsida med författare som uppställningsord.
Oavsett den märkningen ska böckerna fileras på titel inom varje ämneshylla.
Några undantag till titeluppställning finns dock:
D:Eng

Health and Safety Guidance

HSG +nr

Eb

Environmental Health Criteria

EHC+nr

If

IARC Monographs

IARC+nr

Hc

Advances in Human Factors
/Ergonomics

AHF+nr

Delarna i dessa monografiserier har egna titlar men ställs alltså upp på serie+nr.

Ca 10 hyllmeter med specialiserade uppslagsböcker, handböcker och ordböcker.

Här finns dels äldre böcker som inte har ämnesplacerats och dels utgåvor som har ersatts av
nyare inom centrala ämnesområden såsom arbetsmedicin, arbetsrätt, arbetarskydd.
Uppställningen är i numerus currens: A/Arkiv 1 - ca 4000.

Personaladministrativa rådets bibliotek var uppställt i NC: PA 1-ca 30000. De flesta av dessa
böcker och rapporter har placerats på ämneshyllorna men några hundratal har kvar sitt
nummer och står på hylla PA. Uppställning PA +nr.
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Det mesta på denna avdelning fanns redan på Stockholms universitetsbibliotek och gallrades
innan överflyttningen av samlingen.

Ca 10 hyllmeter med svenska och utländska konferensserier, varav en del inte återfinns på
andra svenska bibliotek, exv.:
Human Factors and Ergonomics Society. Annual meeting. 1981-1999. För åren 2000-2006
finns endast CD-ROM.
International Congress on Occupational Health. 1957-2000.
Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Jahrestagung. 1978-1994.

Här finns ett par hyllmeter äldre (1890-1920) offentliga utredningar med arbetsmarknadsinriktning. SOU-beståndet har införlivats med Stockholms universitetsbibliotek. Det
återstående är okatalogiserat och troligen dubbletter till universitetsbiblioteket.

Ca 5 hyllmeter med några serier som finns kompletta:
Annals of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists 1981-1988 (enda
svenska bibliotek med komplett serie).
Occupational medicine : state of the art reviews 1986-2002 (enda svenska bibliotek med
komplett serie).
Clinics in occupational and environmental medicine (2001-2005) (enda svenska bibliotek med
bestånd).
Occupational safety and health series (1969-1994) (enda svenska bibliotek med komplett
serie).

Ca 5 hyllmeter med huvudsakligen svenska äldre böcker om arbetsmiljö i olika branscher. En
del finns redan inom Stockholms universitetsbibliotek men mycket saknas.

6

John Nordin (1882-1973) gjorde stora insatser för arbetarskyddet i Sverige.
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Rapporter
Ca 30 hyllmeter med rapporter uppställda per serie:
Studia laboris et salutis 1967-1971
AI-rapport 1967-1972
Arbete och hälsa 1972-2006
Arbetsliv i omvandling 2000-2007
HELA-projektet 2005 (uppställda i titelordning). Endast i ALI-samling. Dessa finns samtliga
som pdf i e-arkivet.
ALI-utgivning utan serietillhörighet 2003-2005 (uppställda i titelordning)
Metodrapport 1972-1976 samt 1990-1993
Undersökningsrapport 1974-1977 (med akronym per enhet: AM, AMT etc.)
Undersökningsrapport 1977-1995
Arbetslivsrapport 1996-2006 (samtliga även som pdf i e-arkivet)
Utbildning 1972-1995
Rapport / Arbetarskyddsstyrelsen 1988-2000
Rapport / Arbetsmiljöverket 2001-2006 (finns som pdf via
http://www.av.se/publikationer/rapporter/)
Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets anvisningar och författningssamling -2006 (AFS),
finns som pdf via http://www.av.se/lagochratt/afs/
Arbetarskyddsstyrelsens Miljön på jobbet (skriftserie)

En komplett referenssamling, ca 8 hyllmeter, av Arbetslivscentrums utgivning (1976-1995)
inklusive Institutet för arbetslivsforskning. Av Libris drygt 450 titlar finns 360 i Substansen.

Denna samling från åren 1954-1978 är i stort sett okatalogiserad men uppställd efter serie.
Den upptar 3,5 hyllmeter. Det mesta finns redan i Substansen. Handelshögskolans bibliotek
har också denna utgivning.

XT var den vanliga placeringen för rapporter av olika slag. Den 290 hyllmeter stora delen med
nc-uppställning (ÅR+NR) täcker åren 1981-2006. Här återfinns mycket av det gråa materialet
som inte fanns i Libris och därmed inte har importerats till Substansen. I Arbline finns 13.754
poster med XT-signum, i Libris/Substansen 4494, varav 2491 med svensk språkkod.

Arbetslivsfonden var ett nationellt projekt för att förbättra arbetsmiljön på företagen. Projekt
med stöd beskrevs på 2-3 sidor. Dessa avrapporteringar placerades på Arbetsmiljöinstitutet
och återfinns i tryck endast i ALI-samlingen, men samtliga finns som pdf i e-arkivet.
Länkar och poster endast i Arbline.
Finns även som pdf-filer på ebib-servern. Arbetslivsfondens fallrapporter (835 pdf)
http://ebib.sub.su.se/alf/5466.pdf

ARBETSLIVSBIBLIOTEKETS SAMLINGAR PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK / SIDAN 10

Kortfattade rapporter från forskningsprojekt med stöd från ASF respektive AMFO avsedda för
spridning av resultat. Samlingen upptar 32 hyllmeter och är till stor del katalogiserad.
Utgivningen upphörd 1990.

Denna samling utgörs av sammanfattningar av forskningsprojekt som fått stöd av
Arbetarskyddsfonden/Arbetsmiljöfonden.

Rapporter / Arbetsmedicinska institutet 1967-1972
TRITA-AML (Arbetsmiljölaboratoriet, KTH) 1967-1984
IVL-rapporter (Institutet för vatten- och luftvårdsforskning) 1978-1986
Tekniska rapporter och Forskningsrapporter / Högskolan i Luleå 1976-1987 (delvis i Arbline
med hyllsignum pXT)
Examensarbeten / Högskolan i Luleå 1977-1981
Stressforskningsrapporter / Statens institut för psykosocial miljömedicin 1978-1988 (många i
Arbline med hyllsignum pXT eller XT, de flesta finns sen tidigare på universitetsbiblioteket)
Rapporter /Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljöinst. (Kbhvn) 1978- (delvis i Arbline med signum
pXT)
Meddelanden / Jordbrukets socialmedicin 1972-1982
KBS-rapport / Byggnadsstyrelsen 1968-1985
Les notes scientifiques et techniques de l’inrs (Institut national de la recherche scientifique)
(Paris) 1975-1986
AI-dok / Arbeidsforskningsinstituttene (Oslo) 1979-1986
HD / Yrkeshygienisk institutt (Oslo) 1979-1985 (finns i Arbline med hyllsignum pXT)
Työterveyslatoksen tutkimusia (1983-1984)
Ergonomia tiedote 1980-1990
Työolosuhtet 1979-1987

Dessa vetenskapliga skriftserier som upptar ca 10 hyllmeter (380 rapporter i Arbline) finns
inte på andra svenska bibliotek. De flesta har hyllplacering Arkiv enbart men man hittar dem
på serien och nummer. I Libris finns 290 av dessa.

Rapporter från 1970-80 talen, ca 5 hyllmeter, specialiserade på tekniska, fysikalisk-kemiska
aspekter på arbetsmiljö. 145 rapporter i Arbline, ingen i Substansen. KTHB har serien
komplett.

Samling på ca två hyllmeter, okatalogiserat, av förteckningar av skadliga ämnen och deras
gränsvärden (threshold limit values – TLVs) från ett stort antal länder. Äldre upplagor är
sparade här. Mer aktuella finns på hyllorna Ea.
7
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Periodika
Här finns en stor samling (ca 35 m) årsböcker och verksamhetsberättelser från
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen samt från motsvarande organisationer i andra
europeiska länder. Ett fåtal är katalogiserade. Här är också projektkataloger från olika
forskningsinstitutioner placerade. Samlingen sträcker sig till 1970- 80-talen, med några
undantag.

Det finns fyra placeringar för tidskrifter: X-X4. Av totalt ca 575 tidskriftsposter med hylla ALI
X i Substansen återfinns de senaste ca tio årens förvärv inklusive de femton titlar som projektet
har valt att fortsätta med, i den första alfabetiska sviten (X), totalt 84 hyllmeter. X2 är den
största samlingen med närmare 200 meter medan X3 och X4 där titlar med liten efterfrågan
placerades upptar 28 meter var.
Av de 350 löpande tidskrifter som ALI hade vid nedläggningen är ett 15-tal unika för svenska
bibliotek och kan därmed betraktas som en nationell resurs. De ingår inte heller i något
nationellt avtal. Några är riktade till praktiker och av nyhetskaraktär:
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin
Die BG
Die Mitbestimmung
medan andra är mera vetenskapliga och specialiserade:
Hygiène et sécurité de travail (Cahiers de notes documentaries)
Journal of occupational and environmental hygiene (Online 2009)
Le travail humain
New solutions (Online 2009)
Archives des maladies professionelles
Central European journal of occupational and environmental medicine
Transfer
Scandinavian journal of work, environment and health (Online 2009)
SJWEH supplements (Online 2009)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft
Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie
För 2008 har ALI-projektet vid Stockholms universitetsbibliotek förnyat dessa. Fortlöpande
uppföljning av användningen sker (via statistik ur SAGA-systemet samt från e-arkiven). För
2009 har universitetsbiblioteket övertagit kostnaden för fyra titlar (märkta med Online 2009
ovan). Övriga har inte förnyats.
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E-media och film
Nästan all utgivning från Arbetslivsinstitutet publicerades också i e-format som pdf-filer. Detta
gäller de tre forskningsrapportserierna (med mönsterexempel för fulltextlänk):
Arbete och hälsa (497 pdf) http://ebib.sub.su.se/ah/2005/ah2005_05.pdf8
Arbete och hälsa började ges ut 1972 och 1997 började e-publiceringen parallellt med den
tryckta. I efterhand har alla rapporter från Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden samt
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation lagts ut i fulltext.
Vid ALIs nedläggning 1 juli 2007 tog Göteborgs universitet över utgivningen av rapportserien
och fick en egen uppsättning av ca 350 pdf-filer,
(se https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3194). Nya rapporter i serien ges ut av Arbetsoch miljömedicinenheten (Sahlgrenska akademin) inom Göteborgs universitet och publiceras
elektroniskt via Göteborgs universitets publikationer - e-publicering och e-arkiv (GUPEA). På
http://ebib.sub.su.se finns alla rapporter i serien t.o.m. 2006:20
(http://ebib.sub.su.se/ah/2006/ah2006_20.pdf). Många rapporter finns alltså i båda arkiven.
Länkar från Libris, Arbline och Substansen.
Arbetsliv i omvandling (92 pdf) http://ebib.sub.su.se/aio/2000/aio2000_01.pdf
Arbetsliv i omvandling finns i fulltext från det första numret 2000:1 till 2007:10 då Växjö
universitet övertog utgivningen (se http://www.vxu.se/svi/aio/). Växjö har till skillnad från
Göteborg valt att inte lägga ut de nyutgivna rapporterna i fulltext.
Länkar från Libris och Arbline, en del från Substansen.
Arbetslivsrapport (302 pdf) http://ebib.sub.su.se/arb/1999/arb1999_10.pdf
Arbetslivsrapporter började ges ut 1996. Fulltextutgivningen sträcker sig från 1997:18 –
2007:14, alla pdf-filer finns i e-arkivet. Länkar från Libris, Arbline (-2006) och Substansen
(2007).
samt artiklar från tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv (195 pdf)
http://ebib.sub.su.se/aa/2005/aa2005_vol11_s23-31.pdf
Tidskriften Arbetsmarknad och arbetsliv startade 1995. Artiklar lades ut i fulltext från 1997.
Från 2007 ger Karlstads universitet ut tidskriften.
(http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=1836).
Länkar i Arbline fram t.o.m. 2006.
Dessutom finns:rapporter, böcker och informationsbroschyrer (utan serietillhörighet, ca 500
pdf) http://ebib.sub.su.se/isbn/2004/isbn9170457026.pdf
Arbetslivsfondens fallrapporter (835 pdf) http://ebib.sub.su.se/alf/5466.pdf
Examensarbeten/projektarbeten från ALI-kurser (105 pdf)
http://ebib.sub.su.se/ext/sjukgym2005/Wiveca_Ahlqvist.pdf9
Examensarbeten (projektarbeten) från åren 2004-2006. Kurserna riktade sig till
företagshälsovårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, ergonomer, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, arbetsmiljöingenjörer).

8
9
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Examensarbeten/projektarbeten kommer också från kurser riktade till fackliga förtroendemän
och beteendevetare (kurs i arbetsorganisation och förändringsarbete). Länkar och poster endast
i Arbline. Samtliga examensarbeten är flyttade till Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet.
Totalt finns ca 3000 pdf-filer i e-arkivet (http://ebib.sub.su.se)

0,5 m svenska och utländska CD-ROM.

1,5 m med mest svenska videoinspelningar för internutbildning i arbetslivsfrågor såsom
arbetsskador, mobbning och utbrändhet.
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