
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS HÖGAKTUELLA 
SEMINARIUM OM DET FRAMTIDA SVERIGE!   
Utvecklingen under hösten 2015 har gått snabbt. På kort tid har  
dramatiska förändringar skett  i vår omvärld och svenska samhälle. 
Från att ha varit ett föregångsland i flera avseenden präglas nu  
Sverige på många sätt av osäkerhet och stora framtida utmaningar 
som vi inte varit förberedda på. Vart är Sverige på väg?  
Hur kan utmaningarna hanteras?

Avsikten med seminariet är att hitta nya svar och insikter ur vårt  
spännande program. Ett antal kompetenta föredragshållare gör sitt 
bästa för att ge dig en bild av vårt framtida Sverige.

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande i LO. Vilka lösningar ser LO på våra utmaningar?  
Sverige står inför den mycket krävande uppgiften att hantera  
pågående högteknologiska utveckling med en ständigt ökad  
IT-användning och pågående rationalisering/robotisering.  
Många pratar om ”the jobless growth. Därtill kommer behovet 
att integrera alla nyanlända. Vilka nya krav ställer detta på vår 
arbetsmarknad? Hur ser LO på detta? Hur påverkar det politiska 
landskapet våra möjligheter? Ta del av färska kommentarer och 
synpunkter direkt från en av Sveriges tyngsta makthavare!

Günther Mårder   
VD för Företagarna - Sveriges största företagarorganisation.  
Vad krävs av företagarklimatet för att Sverige skall kunna utvecklas 
positivt? Vilka är de största utmaningarna? Vad innebär migration 
och automatisering för företagandet? Kommer det att behöva 
utvecklas en lågprissektor för nyanlända okvalificerade 
arbetstagare? Hävdar vi oss med vår kompetens? Spännande 
diskussioner!

Tino Sanandaji
Ekonomie doktor, nationalekonom och forskare vid Handels- 
högskolan i Stockholm. Tino Sanandaji har kommit att utmärka sig 
som en ledande expert, i Sverige och utomlands, på invandringens 
ekonomiska konsekvenser. Han har deltagit i SVTs ”Agenda” och 
”Studio Ett” i radions P1  samt i internationella media. 

Jenz Zander
Professor vid KTH i kommunikation och IT. Hur påverkar IT 
och ”robotiseringen” oss? Blir det några arbeten kvar i det  
digitaliserade automatiserade samhälle vi har framför oss?  
Behöver vi organisera vårt samhälle på helt nytt sätt?  
Aktuella, oerhört viktiga, framtidsvisioner!

Jan Tullberg
Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Förväntad utveckling av mångfald och demografi. Hur ser vår  
befolkningsutveckling ut? Hur tar vi hand om ökande åtaganden 
för välfärd och äldrevård? Behöver vi öka basen i ålderspyramiden 
och radikalt sänka vår medelålder?  Insikter från forskning!

Tema: 

”Vart är Sverige på väg?”2016
TID OCH PLATS:   
8 februari 2016  
kl 17.30 – 21.00 
Star Hotell Sollentuna

ANMÄLAN:  
Seminariet kostar 250 kr 
inklusive dryck o smörgås 
och du anmäler dig  
genom att klicka på 
länken   

Antalet platser är 
begränsat!

Rotary är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation och har som syfte att främja åsiktsutbyte 
och utveckling i alla delar av vårt samhälle och i världen.  Våra medlemmar är engagerade i en mångfald 
av yrken och samhällsfunktioner.  
Ett kritiskt tänkande, fritt åsiktsutbyte och mångfald är ett signum för Rotarys värderingar och det är 
utifrån dessa vi presenterar detta program. Det innebär inte ett ställningstagande i någon riktning utan 
tt erbjuda en intressant arena för kunskaper, insikter och diskussioner.

http://sv-se.invajo.com/event/rotarytalks/rotarytalks2016

