Ekonomisk ojämlikhet

Finanspolitiska rådet bjuder in till konferens om ekonomisk ojämlikhet
torsdag 20 oktober
Finanspolitiska rådet har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik
och övriga ekonomiska politik. Rådet får också analysera välfärdens fördelning och ska vidare
verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Torsdagen den 20
oktober anordnar rådet en heldagskonferens på World Trade Center (WTC) i Stockholm om
ekonomisk ojämlikhet. Konferensen behandlar frågor om hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut
internationellt och i Sverige, vilka faktorer som har drivit utvecklingen, vilka effekter ekonomisk
ojämlikhet kan få samt politikens möjligheter och begränsningar. Konferensen avslutas med en
paneldiskussion kring vilka åtgärder, om några, som behöver vidtas.
Konferensen kommer också att livesändas i rådets Youtube-kanal
(https://www.youtube.com/user/finanspolitiskaradet). Den kommer även att spelas in och
därefter publiceras på rådets hemsida. Konferensen kommer att hållas på engelska och svenska.
Program:
Kaffe och registrering från kl 08.30.
Start
Kl 09.00-12.00 Session 1, Data och drivkrafter. Medverkande: Lucas Chancel (forskare, Paris
School of Economics och direktör vid World Inequality Lab), Åsa Hansson
(docent, Lunds universitet) och Daniel Waldenström (professor, Institutet för
näringslivsforskning). Moderatorer Annette Alstadsæter och Jesper Roine
(ledamöter i Finanspolitiska rådet).
Paus kl 10.15-10.30
Paus kl 11.45-12.00
Kl 12.00-15.10 Session 2, Effekter. Medverkande: Torben Andersen (professor, Aarhus
universitet), Markus Jäntti (professor, Stockholms universitet) och Therese
Nilsson (professor, Lunds universitet). Moderatorer Annette Alstadsæter och
Jesper Roine (ledamöter i Finanspolitiska rådet).
Sittande lunch serveras i restaurang WTC kl 12.45-13.30
Kaffepaus kl 14.50-15.10
Kl 15.10-16.00 Session 3, Reformer. Medverkande: Stefanie Stantcheva (professor, Harvard
University). Moderator Lars Heikensten (ordförande i Finanspolitiska rådet).
Kl 16.00-17.00 Paneldiskussion. Medverkande: Susanne Ackum (fil.dr, dekan vid
Linnéuniversitetet och tidigare statssekreterare (M)), Per Molander (tekn.dr,
ordförande i Jämlikhetskommissionen, SOU 2020:46), Lisa Pelling (statsvetare,
chef för Arena Idé), Torsten Persson (professor, IIES) och Fredrik Sjöholm
(professor, vd för IFN).
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Information om konferensen:
Tid: torsdagen den 20 oktober 2022, kl 08.30-17.00.
Plats: konferenslokal Manhattan, gatuplan, ingång Kungsbron 1, World Trade Center (WTC),
Stockholm.
Registrering utanför konferenslokal Manhattan (WTC).
Kaffe serveras i Piazzan, plan 1, ingång Kungsbron 1 (WTC).
Lunch serveras i WTC Restaurang, gatuplan, Kungsbron 1 (WTC).
Anmälan:
Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till:
konferens@fpr.se. Anmälan ska innehålla namn och arbetsplats.
Sista anmälningsdag är 30 september. OBS begränsat antal platser. Meddela i anmälan
eventuella allergier då lunch och kaffe kommer att förbokas.
Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli
(charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91).

Finanspolitiska rådet består av Lars Heikensten (ordförande), Lisa Laun (vice ordförande),
Annette Alstadsæter, Mats Dillén, Jesper Roine och Anna Seim.
Mer information om rådet finns på dess hemsida: www.fpr.se
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