
 
 

Inbjudan till ESO-seminarium 12 september 
 

En socialförsäkring i takt med tiden 
 
De svenska socialförsäkringarna har utvecklats och förändrats över tid. I dag består ut-
maningarna av en allt äldre befolkning och en ökad andel utrikes födda, samtidigt som 
arbetsmarknaden förändras mot mer tillfälliga och mindre förutsägbara jobb. Hur ska 
en allmän socialförsäkring anpassas för att bibehålla sina syften – att skapa trygghet 
och sprida risker – i en föränderlig värld? 
 
I en ny rapport till ESO, Tryggare kan ingen vara?, analyserar Andreas Bergh och Ag-
neta Kruse socialförsäkringarna och hur de är konstruerade för att ge skydd mot fattig-
dom och inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga, sjukdom och ålderdom. Vid semi-
nariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och samtal mellan experter 
och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: 
 

• Vilket skydd är det rimligt att socialförsäkringarna ger personer som av 
olika skäl inte (löne)arbetat så mycket? 

• Vem ska ha rätt att vara försäkrad och vilka ’’respektavstånd’’ är accep-
tabla? 

• Ställer dagens arbetsmarknad nya krav på socialförsäkringarna?  
• Rättvisa och tillit är viktiga --- men hur upprätthålls dessa värden?  
 

Vid seminariet medverkar: 
 
Andreas Bergh rapportförfattare 
Bettina Kashefi kanslichef, Kommissionen för skattenytta 
Agneta Kruse rapportförfattare 
Maria Stanfors professor i ekonomisk historia, Lunds universitet 
Annika Sundén docent i nationalekonomi, tidigare analyschef på Arbets-

förmedlingen 
 
Ann-Zofie Duvander och Peter Thoursie, ledamöter i ESO:s styrelse, modererar semi-
nariet. 
  
 

Tid: Måndag 12 september kl. 13.00---15.00 (lättare lunch från 12.00) 

Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm 

 
Seminariet spelas in och kommer i efterhand kunna ses via ESO:s hemsida.  
 

Välkomna! 
 
 
 



 

 

Program 12 september 2022 
 

12.00 Lunchwrap samt kaffe 
 
13.00 Välkomsthälsning 
Ann-Zofie Duvander och Peter Thoursie 
 
13.05 Presentation av rapporten Tryggare kan ingen vara? 
Andreas Bergh och Agneta Kruse 
 
13.30 Kommentarer 
Maria Stanfors, Annika Sundén och Bettina Kashefi 
 
14.30 Panelsamtal och frågor från publiken 
Samtliga deltagare 
 
15.00 Seminariet slut 
 
 

 

Anmälan 
 

Sista anmälningsdag är den 9 september.  

 

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se 

 
Seminariet är kostnadsfritt. 
 
Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som 
vi publicerar. 

 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 
 
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende 
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under 
Finansdepartementet. 
 
Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik 
Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie. 
 
Läs mer på www.eso.expertgrupp.se 


