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Några framtida utmaningar för 

arbetsmarknaden och arbetslivet

• Globalisering, europeisk integration och fri rörlighet inom EU – och 

Brexit och ökad europeisk splittring?

• Ekonomisk kris, arbetslöshet och ökad ojämlikhet

• Åldrande befolkning – och ökad spänning mellan generationerna?

• Flyktingsituationen, migration och integration av nyanlända

• Flexibilisering, individualisering och decentralisering

• Jämställdhet, icke-diskriminering och lika villkor

• Kompetens, anställningsbarhet och livslångt lärande

• Digitalisering



En åldrande befolkning, arbetsrätt och 

äldrerätt

• En åldrande befolkning, aktivt åldrande och ett förlängt, 

inkluderande och anpassat arbetsliv

• Åldersdiskriminering

• Flexibelt arbete, anställningsskydd och uppsägning p.g.a. 

personliga skäl och arbetsbrist

• Avgångsskyldighet och pensionsnormer

• Spänning eller solidaritet mellan generationerna?

• Äldrerätt – ett nytt, angeläget och mångfacetterat 

forskningsområde
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Det svenska kollektivavtalssystemet 

under press

• Det svenska kollektivavtalssystemet och partsautonomin utmanas idag 

av olika trender

• Vilka funktioner fyller kollektivavtalsförhandlingar och kollektivavtal 

idag?

• Det svenska kollektivavtalssystemet, europeisk integration och 

utstationering av arbetstagare

• Det svenska kollektivavtalssystemet, samråd eller konflikt och ökade 

skillnader mellan olika branscher

• Det svenska kollektivavtalssystemet och arbetsmarknadsinträde och 

integration av utsatta grupper (äldre, yngre, nyanlända m.m.)

• I ljuset av EU-rätten och i jämförelse med Tyskland och England



Forskningens framtida roll och 

angreppssätt

• Forskningens (och utbildningens) roll: ”att förstå, förklara och förbättra vår 

värld och människors villkor” (Lunds universitets vision)

• Europeiska, internationella och komparativa angreppssätt

• Arbetsrättens samspel (och konflikt) med andra rättsområden, såsom 

socialförsäkringsrätt, mänskliga rättigheter, migrationsrätt, fri rörlighet och 

ekonomisk rätt

• Interdisciplinära angreppssätt, mångfald av teorier och metoder och ökat 

samarbete – för att studera olika aspekter av arbetsmarknaden och 

arbetslivet (och reglering och funktionssätt) i olika länder, branscher, 

företag och på individnivå

• ILERA – mötesplats för forskare från olika discipliner och för forskare och 

arbetsmarknadens aktörer på nationell, europeisk och internationell nivå






