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Europaperspektiv 2020

Ledande forskare om EU och
teknologiskiftet
I Europaperspektiv 2020 – den 23:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare hur EU
påverkar och påverkas av nationalstatens det globala teknologiskiftet. I årsboken Europaperspektiv 2020
analyserar ledande svenska forskare hur EU påverkar, och påverkas av, det pågående globala
teknologiskiftet. Det finns stora förhoppningar om att tekniska innovationer, digitalisering och artificiell
intelligens (AI) ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men teknologiskiftet
skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för EU och medlemsländerna. Frågan är vad EU
kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft?
Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga frågeställningar: Vilka
möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn?
Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag som Amazon, Apple och
Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin? Vilka demokratiska för- och nackdelar finns
det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet? Hur kan EU och
medlemsländerna avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör? Vilka etiska krav kan ställas på
företagens användning av AI? Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?
Moderator: Cecilia Garme

Som gästtalare medverkar Anders Ygeman (Energi- och digitaliseringsminister).
Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef,
TCO), Daniel Forslund (Innovationslandstingsråd och ordförande för SKR:s Beredning för
digitalisering), Jessika Roswall (Riksdagsledamot, moderaterna) och Jon Simonsson
(Ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik).

Seminariet är öppet för alla att anmäla sig till och varje deltagare får ett
exemplar av boken.

Välkommen!

Program
13.00–14.25 Välkomsthälsning
Anna Michalski, Svenska nätverken för Europaforskning
Forskarpanel: Europa under press från det teknologiska megaskiftet
Johan Eriksson, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola
Martin Karlsson, docent i statskunskap, Örebro universitet
Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, Lunds Tekniska Högskola
Forskarpanel: Hur påverkas jobben och energiförsörjningen av
teknologiskiftet?
Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Olle Jansson, forskare i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers

14.35–15.05 Kaffepaus
15.10–15.50 Forskarpanel: Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga:
plattformsekonomin och skattepolitiken
Mårten Blix, forskare i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Björn Lundqvist, docent i juridik, Stockholms universitet
Pernilla Rendahl, docent i juridik, Göteborgs universitet

15.55–17.00 Debatt Digitaliseringen och teknologiskiftets framtida utmaningar för Sverige
och Europa
Anförande: Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister.
Paneldiskussion med Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef, TCO), Daniel
Forslund (Innovationslandstingsråd liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning
för digitalisering), Jessika Roswall (Riksdagsledamot, Moderaterna) och Jon
Simonsson (Ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik).
17.00

Förfriskningar och tilltugg serveras i ljusgården

