
 
 

 

Inbjudan till ESO-seminarium den 3 oktober 2013 

 

Hur väl fungerar det svenska pensionssystemet? 
 

Pensionssystemet reformerades i bred politisk enighet un-

der 1990-talet. På senare tid har systemet kommit att dis-

kuteras allt livligare och flera utredningar har föreslagit för-

ändringar, bl.a. av pensionsåldern. 

 

I sin rapport till ESO The pension system in Sweden utvär-

derar professor Nicholas Barr pensionssystemet och disku-

terar frågor som:   

 Vilka var målen med pensionsreformen och hur har sy-

stemet fungerat i förhållande till dem? 

 Fattar pensionsspararna ekonomiskt rationella beslut i 

den utsträckning som systemet förutsätter?  

 Hur fördelas risken mellan förvärvsaktiva och pension-

ärer? 

 Blir framtidens pensioner stora nog?  

 

På seminariet presenterar professor Barr sin rapport och 

därefter följer en diskussion om pensionssystemets framtida 

utformning. 
 
På seminariet medverkar bl.a. 
 
Nicholas Barr Professor, London School of Economics 
Christina Ramm Ericson Statssekreterare, Socialdepartementet 
Agneta Kruse Universitetslektor, Lunds universitet  
Mikael Nyman  Chefredaktör, Pensionsnyheterna 
Karl Erik Olsson Ordförande, Sveriges Pensionärsförbund 
Joakim Palme Professor, Uppsala universitet 
Mats Persson Professor, Stockholms universitet 
  
Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad  
 
Seminariet hålls på engelska. 

 
Välkomna! 

 



 
 

 
 
 
 

Program 
 

12.50 Kaffe 
 
13.00 Inledning 
Hans Lindblad 
 
13.05 Presentation av rapporten 
Nicholas Barr 
 
13.35 Kommentarer 
Christina Ramm Ericson 
Mats Persson 
 
14.00 Paneldiskussion 
Agneta Kruse 
Mikael Nyman 
Joakim Palme 
Karl Erik Olsson  
Mats Persson 
   
Ca 15.15 Seminariet slut 
 

 

 

 

Tid: Torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 13.00 ---  ca 15.15 
 

Plats: Rosenbads konferenscenter,  
Drottninggatan 5, Stockholm 
 

Anmälan  
 

Sista anmälningsdag är den 1 oktober 

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se  

 
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat
 
 

 

 

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 

på vår hemsida 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 och riksgäldsdi-
rektör  
 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsve-
tenskap och verksam som universitets-
lektor vid Statsvetenskapliga institut-
ionen i Uppsala 
 
Robert Erikson, professor i sociologi vid 
Institutet för social forskning, Stock-
holms universitet 
 
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för 
Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i national-
ekonomi och dekan vid Handelshögsko-
lan vid Örebro universitet 
 
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i 
forskningspolitik vid Lunds universitet 
och verksam vid VINNOVA 
 
Annika Sundén, docent i nationaleko-
nomi från Stockholms universitet och 
verksam vid Pensionsmyndigheten 

 


