
 
 

 

Inbjudan till ESO-seminarium den 16 juni 2016 
 

Jobb och produktivitet i den digitala ekonomin 
 

Sverige är enligt flera internationella mätningar en framstående it-

nation. Men tidigare framgång är ingen garanti för fortsatt 

framgång. Hur ska Sverige kunna behålla sin position och 

konkurrenskraft i en alltmer robotiserad plattformsekonomi? 

 

I en ny rapport till ESO, Digitaliseringens dynamik, analyserar 

forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson 

den digitaliseringsdrivna strukturomvandlingens effekter på jobb 

och produktivitet i det svenska näringslivet perioden 1996---2013. 

Frågor som diskuteras är bland annat: 

 

 På vilka sätt har digitaliseringen påverkat sysselsättning och 

produktivitet hittills? 

 Vilken typ av jobb har störst respektive minst risk att försvinna 

till följd av automatisering? 

 Hur kan Sverige behålla en tätplacering i den nya digitala 

ekonomin? 

 

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion 

om digitaliseringens effekter på ekonomi, sysselsättning och 

produktivitet. 
 

På seminariet medverkar: 
 
Thomas Carlén LO-ekonom 
Jonas Frycklund T.f. chefekonom, Svenskt näringsliv 
Fredrik Heyman Docent, Institutet för Näringslivsforskning 
Pehr-Johan Norbäck Docent, Institutet för Näringslivsforskning 
Lars Persson Professor, Institutet för Näringslivsforskning 
Jesper Roine Docent, Handelshögskolan 
  
Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad. 

 
Välkomna! 

  



 

 
 

Program 
 

14.00 Kaffe 
 
14.15 Inledning 
Hans Lindblad 
 
14.20 Presentation av rapporten 
Fredrik Heyman 
Pehr-Johan Norbäck 
Lars Persson 
 
14.55 Kommentar 
Jesper Roine 
 
15.10 Paneldiskussion och frågor 
Thomas Carlén 
Jonas Frycklund 
Fredrik Heyman 
Pehr-Johan Norbäck 
Lars Persson 
Jesper Roine 
 
16.00 Seminariet slut 
 
Tid: Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 14.15---16.00 
 

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5,  
Stockholm 
 
 

 
Anmälan  
 

Sista anmälningsdag är den 15 juni 

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se  

 
Seminariet är kostnadsfritt 
 
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 
på www.eso.expertgrupp.se 

Expertgruppen för Studier i 
Offentlig ekonomi 
 
ESO är en kommitté med uppdrag att 
självständigt bidra till att bredda un-
derlaget för framtida samhällsekono-
miska och finanspolitiska avgöranden. 
 
Expertgruppen består av 
 
Ordförande 
Hans Lindblad, fil. dr i nationaleko-
nomi och riksgäldsdirektör  
 
Vice ordförande 
Villy Bergström, docent i nationaleko-
nomi och tidigare vice riksbankschef 
 
Robert Erikson, professor i sociologi vid 
Institutet för social forskning, Stock-
holms universitet 
 
Yvonne Gustafsson, tidigare bl.a. gene-
raldirektör för Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i national-
ekonomi, Örebro universitet 
 
Ann-Sofie Kolm, professor i national-
ekonomi, Stockholms universitet 
 
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i 
forskningspolitik vid Lunds universitet 
och verksam vid VINNOVA 
 
Annika Sundén, docent i nationaleko-
nomi och chefsekonom vid Sida 

 


