SNS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

KUNSKAP FÖR VÄLGRUNDADE
BESLUT SEDAN 1948

INNEHÅLL

MÖTESPLATS				18

SNS I KORTHET				1
SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade
beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
THINK TANK OF THE YEAR		

SNS SAMHÄLLSPROGRAM		

24

2

Den brittiska idétidskriften Prospect har utsett SNS till
årets tankesmedja inom kategorin EU Social Policy.
VD-ORD				4
SNS erbjuder fördjupad kunskap om centrala samhällsfrågor som på olika sätt berör och engagerar vår breda
medlemskrets.
SNS-MEDLEMSKAPET			5
SNS erbjuder en plattform för företag, myndigheter och
organisationer som vill ge sin ledning och sina medarbetare bästa möjliga underlag för att fatta välgrundade beslut.
SNS FORSKNING			6
SNS forskning verkar för en mer saklig samhällsdebatt
genom att publicera aktuell forskning om viktiga samhällsfrågor. Författare till forskningsrapporterna är ledande
svenska och internationella samhällsforskare.

Richard Gabler och Sebastian de Toro diskuterar låntagares behov av skydd.

Redaktion: Pernilla Klein, Karl Lans, Allan Seppa
Grafisk form, illustration och original: Allan Seppa
Foto: Andreas Andersson, Allan Seppa
Tryck: TMG Sthlm, 2016

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika
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SNS I KORTHET

SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS
UPPDRAG

Forskningsdialog. SNS gör aktuell forskning tillgänglig för
ledande beslutsfattare. I referensgrupper knutna till SNS
forskningsprojekt sker ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskning och praktiskt beslutsfattande. Denna
dialog bidrar till att öka forskningens relevans och främjar att
samhällsvetenskapliga forskningsresultat används som grund
för beslutsfattande i näringsliv och samhälle.

VERKSAMHET

Möten. På SNS möts samhällsengagerade människor med
olika bakgrund. Seminarier, konferenser och rundabordssamtal bidrar till ömsesidigt lärande och ökad förståelse mellan
näringsliv, politik, förvaltning och forskning.

SNS är en ideell förening med uppdrag att vara en oberoende
brobyggare mellan forskning och praktiskt beslutsfattande.
Organisationen grundades 1948 av en grupp unga företagsledare med en gemensam idé om samhällsvetenskap som verktyg för ekonomiska och sociala framsteg. Sedan dess har SNS
varit Sveriges viktigaste mötesplats för saklig samhällsdebatt.
SNS verksamhet har fyra hörnstenar:
Policyforskning. SNS forskning syftar till att bidra med
konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på de
största samhällsutmaningarna. I SNS forskningsrapporter
översätts aktuell samhällsforskning till konkreta råd till
ledande beslutsfattare i politik och näringsliv. Författare till
forskningsrapporterna är ledande svenska och internationella
samhällsforskare.

Utbildning. SNS Samhällsprogram är en unik chefsutbildning som ger deltagarna en djupare förståelse för samhället
och för politiska beslutsprocesser från lokal nivå till EU-nivå.

forskning

näringsliv

Peter Englund, Bo Becker och Marieke Bos under presentationen av 2015 års
Konjunkturrådsrapport.

Hans Enocson,
General
Electrics, under
en frågestund i
Tylösand 2015.
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SNS UTSEDD AV IDÉTIDSKRIFTEN
PROSPECT TILL EU THINK TANK OF THE
YEAR 2015 INOM VÄLFÄRDSFRÅGOR
Den brittiska idétidskriften Prospect har utsett
SNS till årets tankesmedja inom kategorin EU
Social Policy.
SNS fick priset för sitt arbete inom välfärds- och
arbetsmarknadsfrågor. Juryn lyfte särskilt fram
bredden på SNS kunskap och inflytande och
berömde kvaliteten på SNS forskningsprogram om
barns livschanser.
Priset överlämnades av USA:s ambassadör i
Storbritannien, Matthew Barzun, vid en ceremoni
i London på anrika Institute of Directors. Nicola
Clase, Sveriges ambassadör i London, tog emot
priset på SNS vägnar.
Prospect Think Tank of the Year Awards instiftades 2001 och har kallats tankesmedjornas Oscar
av BBC Radio. Priset syftar till att uppmärksamma
de tankesmedjor i världen som tagit fram de mest
originella, inflytelserika och rigorösa analyserna av
vår tids viktigaste samhällsutmaningar.
Bland vinnarna i andra kategorier kan nämnas Brookings Institution i Washington, Bruegel i Bryssel och
Institute for Fiscal Studies (IFS) i London.
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SNS har en unik modell för att ta fram oberoende forskning
av hög kvalitet och se till att den når ledande beslutsfattare i
politik och näringsliv. Jag är mycket hedrad och glad över att
vår modell genom detta pris får internationell uppmärksamhet.
Mia Horn af Rantzien, vd SNS
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SNS 2015 I SIFFROR

124
varav

konferenser
och seminarier
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5 800

deltagare på seminarier
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omnämnanden
i media

varav

debattartiklar/
ledare

280

företag, organisationer och
myndigheter är medlemmar i SNS
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VD-ORD

KUNSKAPSBASERAD BROBYGGARE
I SAMHÄLLSDEBATTEN
Vi har just avslutat ett mycket produktivt år på SNS. Trenden från de senaste
åren med ett växande intresse för att
delta i SNS konferenser, seminarier
och forskningsprojekt håller i sig.
SNS strävan är att erbjuda fördjupad
kunskap om centrala samhällsfrågor
som på olika sätt berör och engagerar
vår breda medlemskrets. Under det
gångna året har vi vid seminarier och i
forskningsrapporter bidragit med nya
perspektiv i en lång rad olika frågor:
skuldsituationen i Sverige, robotiseringens effekter på jobben, ledarskap
i den svenska skolan, effekter av nya
regleringar på finansmarknaden,
polariseringen på arbetsmarknaden
och hållbart företagande, för att bara
nämna några.
Den mest brännande samhällsfrågan
i Sverige i dag är de möjligheter och
utmaningar som den kraftigt ökande
flyktinginvandringen skapar. SNS
har under 2015 arrangerat möten om
Sveriges flyktingmottagande, om hur
integrationen av nyanlända flyktingar
kan förbättras och om validering av
nyanländas kompetens. Vi har också
presenterat ny forskning om hur det
har gått för ensamkommande flyktingbarn i Sverige, om kommunernas
arbete med sociala investeringar för
att förebygga utanförskap och om hur
olika slags statsbildningar hänger ihop
med fred, förtryck och inbördeskrig.
Under 2015 fick SNS internationell
uppmärksamhet för arbetet med välfärdsfrågor genom den välrenommerade brittiska idétidskriften Prospects
pris EU Think Tank of the Year. Priset,
som också kallas tankesmedjornas
Oscar, syftar till att uppmärksamma de
tankesmedjor i världen som tagit fram

de mest originella, inflytelserika och
rigorösa analyserna av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Vi är också
stolta över att årets upplaga av SNS
chefsutbildning Samhällsprogrammet
fick det högsta betyget någonsin, 4,95
på en 5-gradig skala.
Under 2016 fortsätter SNS att belysa
Sveriges viktigaste utmaningar utifrån
aktuell forskning. Vi fortsätter även
kontinuerligt att utveckla forskningsverksamheten. 2016 års första seminarium handlade om de ekonomiska
effekterna av ökad flyktinginvandring.
På seminariet lyfte flera av talarna
fram de frågor som nu ställs kring hur
svensk arbetsmarknad och svenska
välfärdssystem måste anpassas till den
förändrade demografiska situationen.

NY MÖTESPLATS OM
INTEGRATION

Detta viktiga ämne kommer på olika
sätt att tas upp på SNS under de kommande åren. Vi kommer dels att starta
en ny mötesplats för kunskapsbaserad
debatt om migration och integration,
dels kommer den integrationspolitiska
dimensionen att tas upp inom SNS
nya forskningsprogram Framtidens
kompetensförsörjning och Nya utmaningar för pensionssystemet.
I slutet av januari presenterades 2016
års Konjunkturrådsrapport ”Vart är
vi på väg? Systemfel i transportpolitiken” på Moderna Museet. I februari
kommer vi bland annat att diskutera
hur man kan öka antalet bostäder för
låginkomsthushåll och hur finansmarknaderna kan bidra till grön
tillväxt. Senare under våren kommer
vi att diskutera de stora utmaningarna
för den svenska skolan. Utöver detta

axplock pågår arbete med en rad intressanta forskningsrapporter.
SNS avgörande styrka är engagemanget hos våra medlemmar: beslutsfattare
från näringsliv, politik, förvaltning och
forskning som deltar i konstruktiv och
kunskapsbaserad dialog. Det är i brytningen mellan olika perspektiv som ny
kunskap och nya forskningsfrågor uppstår. Jag vill avsluta med att tacka er alla
för att ni genom ert engagemang i SNS
bidrar till en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt i Sverige. Tack för ert stöd,
som är helt avgörande för SNS unika roll
som oberoende brobyggare mellan olika
delar av det svenska samhället.

Mia Horn af Rantzien, vd SNS

SNS erbjuder fördjupad kunskap om centrala samhällsfrågor
som på olika sätt berör och engagerar vår breda medlemskrets.
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SNS-MEDLEMSKAPET

BILJETTEN TILL SVERIGES
VIKTIGASTE MÖTESPLATS
SNS erbjuder en plattform för företag,
myndigheter och organisationer som
vill ge sin ledning och sina medarbetare bästa möjliga underlag för att fatta
välgrundade beslut.
280 av Sveriges främsta företag,
myndigheter och organisationer har
tecknat medlemskap. Genom medlemskapet stödjer organisationerna SNS
forskning och får tillgång till olika
mötesplatser:
 SNS öppna seminarier. Varje år
ordnar SNS ett hundratal seminarier och konferenser om viktiga
samhällsfrågor.

 SNS Tylösandskonferens. Sedan
1948 har SNS varje år i augusti
samlat företagsledare, myndighetschefer, fackliga ledare, toppolitiker
och forskare till en heldagskonferens i Tylösand.
 SNS Roundtable samlar en grupp
av ledande beslutsfattare i SNS
medlemskrets med det gemensamma målet att ta del av den senaste
kunskapen i frågor av stor vikt för
näringslivet.
 SNS Finanspanel är en mötesplats
för den finansiella sektorn.

 SNS Samhällsprogram är en unik
chefsutbildning som ger deltagarna
en djupare förståelse för samhället
och för politiska beslutsprocesser
från lokal nivå till EU-nivå.
 SNS lokalgrupper samlar samhällsengagerade personer på ett
tiotal orter runt om i Sverige och
utomlands.
Individuellt medlemskap
För dig som är student, pensionär eller
egenföretagare erbjuder SNS möjlighet
att teckna ett individuellt medlemskap.

SNS LOKALGRUPPER

Lokalgrupperna har, ända sedan SNS
bildades 1948, varit ett sätt för SNS att
nå ut i landet och världen. Lokalgrupperna har gett SNS ett nätverk som
idag omfattar åtta grupper i Sverige
och fem utomlands. Under 2015 genomfördes 45 möten, varav 22 i Sverige
och 23 i utlandsgrupperna.
Lokalgrupper i Sverige
SNS lokalgrupper är viktiga mötesplatser för ortens näringsliv, offentliga
förvaltning och universitet/högskola.
Mötena handlar om aktuella samhällsfrågor och forskningsrapporter som
SNS har tagit fram.
Lokalgrupper utomlands
SNS utlandsgrupper är ett forum för
svenskar i utlandet som vill följa med
i den svenska samhällsdebatten. Ofta
ordnas möten med ledande svenska
politiker och företagsledare på genomresa.

SNS anordnar årligen drygt hundra seminarier och konferenser.

Ordförande i SNS lokalgrupper
Jönköping: Cicki Törnell, Handelsbanken Jönköping
Kalmar: Nils Nilsson, Linnéuniversitetet
Luleå: Anders Furbeck, LKAB
Malmberget: Elias Norojärvi, LKAB
Piteå/Skellefteå: Jan Nygren, Swedbank
Skåne: Thomas Pålsson, Aspekta
Uppsala: Loth Hammar, Regionförbundet Uppsala
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Väst: Maria Roth, SEB
Frankfurt: Pontus Åberg, ECB
Helsingfors: Gunvor Kronman, Hanaholmen
Paris: Charlotta Breide, STVA (groupe
SNCF)
Schweiz-Liechtenstein: Jan Wiberg,
DeLac Family Office Ltd
Tokyo: Stefan Nilsson, HFC Advisory

SNS FORSKNING
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MÅL FÖR SNS FORSKNING

 Konstruktiva lösningar. SNS
forskning ska bidra med konstruktiva och välgrundade förslag till lösningar på samhällets utmaningar.
 Relevant. Forskningen ska vara
tillämpad och relevant för SNS
intressenter och andra beslutsfattare. Den ska fokusera på väsentliga
samhällsfrågor med tonvikt på
frågor som rör näringslivet och dess
roll i samhället.
 God vetenskaplig kvalitet. SNS
forskningsrapporter ska kännetecknas av vetenskapliga metoder
och faktabaserad analys. Kvaliteten
säkras genom att SNS knyter till
sig akademisk expertis av hög klass
och att rapporterna genomgår en
vetenskaplig granskningsprocess.
 Oberoende. Forskningen bedrivs
under full vetenskaplig frihet. Forskarna svarar självständigt för analys
och slutsatser.
 Tillgänglighet. Resultaten presenteras i ett format som är begripligt
och lättillgängligt för en bredare
krets än den rent akademiska.

SNS TAR INTE STÄLLNING

BR

SNS forskning verkar för en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt genom att
publicera aktuell forskning om viktiga
samhällsfrågor. Författare till forskningsrapporterna är ledande svenska
och internationella samhällsforskare.
Ett viktigt särdrag för SNS forskning
är den dialog mellan forskning och
praktiskt beslutsfattande som ingår
i forskningsprocessen. Denna dialog
ger forskarna värdefulla insikter från
praktiken och medverkar till att forskningsresultaten används som underlag
för välgrundade beslut i näringsliv och
samhälle.

POLICYRELEVANS

Dialog mellan
forskning och praktiskt
beslutsfattande

SNS är en plattform där ledande forskare kan delta i samhällsdebatten.
Forskarna svarar självständigt för
rapporternas innehåll och SNS som
organisation tar inte ställning till dessa.
Forskare som skriver rapporter för
SNS är fria att formulera frågeställning, analys och slutsatser. Referensgrupper som knyts till SNS forskningsprojekt kan komma med synpunkter
och idéer, men forskarna har alltid sista
ordet om innehållet i de forskningsrapporter som ges ut av SNS.

Till SNS forskningsprojekt knyts
referensgrupper med ledande praktiker
inom det policyområde som diskuteras. Här skapas ett unikt utbyte av
kunskap och erfarenheter mellan forskning och praktiskt beslutsfattande.

FORSKNING SOM NÅR UT

SNS forskning når ut brett i det svenska samhället och ofta också internationellt. SNS forskningsrapporter presenteras och diskuteras vid seminarier och
konferenser med ledande beslutsfattare
från näringsliv, politik och offentlig
förvaltning. Forskarna i SNS projekt
blir ofta inbjudna att presentera sina
rapporter i olika utomvetenskapliga
sammanhang.
Rapporterna kommuniceras också
genom en aktiv mediestrategi som
innefattar pressmeddelanden, forskarintervjuer och debattartiklar.
SNS använder sig av digitala och
sociala medier för att sprida information om forskningsrapporterna och
stimulera debatt.

TRE TEMAN

SNS forskning fokuserar på
 välfärd
 företagandets villkor
 tillväxt.
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SNS vetenskapliga råd: Per Strömberg, Eva
Mörk, Lars Strannegård, Katarina Nordblom, Ari
Kokko, Robert Erikson, Johannes Lindvall.

SNS VETENSKAPLIGA RÅD

SNS vetenskapliga råd är rådgivare till SNS
ledning och styrelse i forskningsfrågor. De är
också ansvariga för utvärdering av kvalitet och
oberoende i SNS forskning.

Eva Mörk (ordförande) är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Robert Erikson är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms
universitet.
Ari Kokko är professor i internationell ekonomi
och internationellt företagande vid Copenhagen
Business School.
Johannes Lindvall är professor i statsvetenskap
vid Lunds universitet.
Katarina Nordblom är docent i nationalekonomi
vid Göteborgs universitet.
Lars Strannegård är professor i företagsekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Per Strömberg är professor i finansiell ekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm.

NYTT FORSKNINGSPROJEKT

DEN PARLAMENTARISKA DEMOKRATINS
TILLSTÅND I SVERIGE
Sveriges politiska maskineri gnisslar.
2014 års val vittnar om att det har
blivit allt svårare att bilda stabila
regeringar och att bygga majoriteter
i riksdagen. Det verkar finnas ett be
hov av att förbättra det politiska sy
stemets funktionssätt. Därför startar
SNS forskningsprojektet Demokra
tirapport 2017: Den parlamentariska
demokratins tillstånd i Sverige.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningarna för den parlamentariska demokratins sätt att fungera har
förändrats.
1. Antalet riksdagspartier har ökat
från fem i slutet av 1980-talet till
åtta i dag.
2. Konflikten mellan politiska partier
handlade tidigare nästan uteslutande om vänster–högerdimensionen.
3. Nya frågor absorberades tidigare
av vänster–högerdimensionen; så
är inte fallet i dag om till exempel
migrations- och invandrarpolitiken.
4. Väljarna byter parti oftare än förr.
5. Blockpolitiken har blivit mer
cementerad.
6. Sverigedemokraterna, som inte
ingår i något block, valdes in i
riksdagen 2010, vilket gör att inte
något av de politiska blocken kan
bilda egen majoritetsregering.

LÄRA AV HISTORIEN

Projektet kommer att visa hur den
svenska parlamentariska demokratins
funktionssätt, särskilt när det gäller
regeringsbildningen och det politiska beslutsfattandet i riksdagen, har
förändrats under de senaste decennierna. För att förstå vilka utmaningar
och möjligheter Sverige står inför sätts
landets nuvarande politiska situation in i ett historiskt och jämförande
perspektiv.

ÅTGÄRDER SOM KAN
MOTVERKA LÅSNINGAR
Projektet kommer att mynna ut i
konkreta förslag på hur politisk praxis
och lagstiftning kan förändras för att
förbättra den parlamentariska demokratins funktionssätt.

Arbete pågår med att säkra finansiering
till detta projekt. Har du frågor, kontakta forskningsledare Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se,
08-507 025 64.

Projektet syftar till
att ge förslag för att
förbättra demokratins
funktionssätt, säger
professor Johannes
Lindvall.

FORSKARGRUPPEN

Forskargruppen består av fem statsvetare. Den leds av professor Johannes
Lindvall, Lunds universitet. I övrigt
ingår professor Hanna Bäck, Lunds
universitet, professor Carl Dahlström,
Göteborgs universitet, docent Elin
Naurin, Göteborgs universitet, och
professor Jan Teorell, Lunds universitet.
Rapporten ska presenteras i september
2017.

Professor Johannes Lindvall leder forskar
gruppen som ska ta fram SNS Demokratirapport
2017. Rapporten ska behandla den parlamen
tariska demokratins tillstånd i Sverige.

7

SNS FORSKNING: TEMA TILLVÄXT

SNS KONJUNKTURRÅD 2015
De svenska hushållens skulder utgör
inget akut hot mot den finansiella
stabiliteten. Men åtgärder krävs för
att göra systemet mer robust mot
störningar och få lånemarknaderna
att fungera bättre för hushåll och
företag. Det är de övergripande slut
satserna i SNS Konjunkturrådsrapport 2015. Den svenska skulden.

sa frågor och
marknaderna
ör hushåll och

d (ordförande)

nomi vid
ekon.dr i

Stockholm,

Stockholms

nansiell
SIFR.

ISBN 978-91-86949-65-5

9 789186 949655

DEN SVENSKA SKULDEN

ningen oftast
så ses som
tem. De gör
mögenhet att
unga hushållet
analiseras dit
är inte riskekt kan gå fel
lningarna på
e ett problem i
ka den ekono-

Konjunkturrådets rapport 2015

lden

Efter finanskrisen har riskerna med
hög skuldsättning hamnat i fokus.
Men hög skuldsättning kan också vara
ett tecken på väl fungerande finansiella
marknader.
Sedan mitten av 1990-talet har de
svenska hushållens skulder ökat från
90 procent av hushållens disponibla
inkomst till 175 procent i dag, medan
företagens skulder har varit relativt
oförändrade. Konjunkturrådets slutsats
är att varken hushållens eller företagens skuldsättning utgör ett akut hot
mot det svenska finansiella systemets
stabilitet. Eftersom svenska hushåll har
fullt personligt betalningsansvar för
sina lån, kommer de i det längsta att
söka klara eventuella problem genom
att dra ned sin konsumtion och sälja
tillgångar.
Däremot kan höga skulder hota
stabiliteten i ekonomin, om högbelånade hushåll i ett pressat läge
tvingas sanera sin
ekonomi genom
ökat sparande.
Konjunkturrådet
D en
argumenterar
därför för att det
behövs förbättringar i regler och
ramverk för att
minska kostnaderna för eventuella framtida kriser,
både för samhällsekonomin som helhet
och för enskilda individer och företag.

kapital. Skatterna bör göras mer
neutrala, till exempel genom en
begränsning av avdragsrätten för
räntor eller höjd fastighetsskatt.
 Värna möjligheter till skuldom
förhandlingar. Under 1990-talskrisen gav banker omfattande anstånd
med räntebetalningar till låntagare
som hamnat på obestånd. Nya regelverk för banker riskerar försvåra
möjligheterna till skuldomförhandlingar.
 Bolån med delat ansvar. I dag bärs
risken för ekonomiska påfrestningar i form av arbetslöshet och
nedgångar i huspriser ensidigt av
låntagarna. Det vore önskvärt att
erbjuda lån där långivaren bär en
ökad del av dessa risker.
 Underlätta företagsrekonstruk
tioner. Det är viktigt att möjliggöra för långsiktigt livskraftiga
företag, som tillfälligt fått finansiella
problem, att driva verksamheten
vidare. En reformerad insolvenslagstiftning skulle kunna underlätta företagsrekonstruktioner och

samtidigt stödja framväxten av en
svensk marknad för företagsobligationer.

MÖTEN 2015

15/1 SNS Konjunkturråd 2015: Den
svenska skulden
22/4 Behöver låntagarna skyddas?
23/4 Behöver Sverige en ny insolvenslag?

Vi vill bredda diskussionen från ett ensidigt
fokus på hushållens
skulder till frågan om
vilka regler som krävs
för att skapa en fun
gerande lånemarknad,
säger Peter Englund,
ordförande i SNS Konjunkturråd 2015.

Konjunkturrådets rapport 2015
Peter Englund (ordförande)
Bo Becker
Torbjörn Becker
Marieke Bos
Pehr Wissén
SNS Förlag

svenska

s ku lde n

 Mer neutrala skatter. Nuvarande
skatteregler gynnar skuldsättning
jämfört med finansiering med eget

SNS Konjunkturråd 2015 utgörs av Torbjörn Becker, ekon.dr i nationalekonomi vid SITE, Handelshögskolan
i Stockholm, Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR,
Peter Englund (ordförande), professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Marieke
Bos, fil.dr i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet, samt Bo Becker, professor i finansiell
ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Varje år utser SNS ett Konjunkturråd med uppgift att granska regeringens ekonomiska politik och
komma med förslag till förbättringar. Rådet består av ledande nationalekonomer. Finansiering sker
med bidrag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.
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SNS KONJUNKTURRÅD 2016
2016 års rapport från SNS Konjunk
turråd visar att hundratals miljarder
av regeringens beslut om investering
ar i vägnät och kollektivtrafik fattas
på bristfälligt underlag. I många fall
är projekten samhällsekonomiskt
olönsamma, det vill säga nyttan i
form av exempelvis kortare restider,
bättre miljö och minskade olycksris
ker motsvarar inte investeringskost
naden. Det är några av slutsatserna
i SNS Konjunkturrådsrapport 2016
Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken.

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforsknings
institut (VTI), Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Maria
Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, samt Harry Flam
(ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Våra förslag syftar inte bara till att öka samhällsnyttan av de
resurser som avsätts för infrastruktur, utan också till att öka
transparensen kring trafikpolitiska beslut, säger Harry Flam,
ordförande i SNS Konjunkturråd 2016.
 Synliggör kostnaden. Om den
nationella investeringsplanen inte
prioriterar de samhällsekonomiskt
mest lönsamma projekten bör detta
motiveras och kostnaden anges.
Man bör också tydligt beskriva
vilka projekt som bortprioriterats.
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Rådet föreslår bland annat följande
åtgärder för att förbättra den svenska
infrastrukturpolitiken:
 Inför en oberoende expertkom
mitté. De antaganden som ligger
bakom de samhällsekonomiska
kalkylerna för investeringar i transportsystemet bör beslutas av en
oberoende, ständig expertkommitté under Finansdepartementet.
 Granska projektkalkylerna.
En oberoende och slumpmässig
Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken
granskning av de projektkalkyler
som ligger till grund för den statliga investeringsplanen bör införas
för att säkerställa enhetlighet och
opartiskhet. En sådan modell til�lämpas i Norge.

S

hade räckt för att finansiera de
projekt som är samhällsekonomiskt
lönsamma.

K
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Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken

2016

SNS Konjunkturråd 2016 granskar
Sveriges politik för investeringar i
transportinfrastruktur. I rapporten
identifierar forskarna en rad allvarliga
systemfel i den förda politiken:
 Orealistiska kalkyler. De samhällsekonomiska kalkyler som
används för att bedöma lönsamheten i stora investeringar i transportinfrastrukturen underskattar
systematiskt kostnaderna och överskattar samhällsnyttan av projektet.
 Olönsamma satsningar på järnväg.
Konjunkturrådets granskning visar
att nästan alla genomförda, pågående och planerade större järnvägsinvesteringar var samhällsekonomiskt
olönsamma då de beslutades. Det
gäller Norrbotniabanan, Botniabanan, Västlänken, Citytunneln
under Malmö och höghastighetsbanorna mellan Stockholm och
Göteborg och mellan Stockholm
och Malmö.
 Klimatpolitiskt ineffektivt verktyg.
Det är inte kostnadseffektivt att
använda järnvägsinvesteringar för
att uppnå utsläppsmål. Det är betydligt billigare att använda andra
styrmedel, exempelvis koldioxid
skatt på drivmedel.
 Större nytta möjlig. En granskning av projekten i den statliga
investeringsplanen för 2010–2021
visar att 62 procent av budgeten

Harry Flam (ordförande)
Maria Börjesson
Ulrika Mörth
Jan-Eric Nilsson
sn s för l ag

TEMA TILLVÄXT

FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att säkra en fortsatt konkurrens
kraftig kompetensförsörjning behö
ver betydande utmaningar hanteras.
Därför har SNS startat forsknings
programmet Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i
en globaliserad värld.

varit i stort sett oförändrat. Analysen
bekräftar att polariseringen beror på
datoriseringen.
Forskare: Adrian Adermon, doktor i nationalekonomi, och Magnus
Gustavsson, docent i nationalekonomi,
båda vid Uppsala universitet.

ÄNDRADE
KOMPETENSKRAV

SNS Analys: Ungdomsarbetslösheten
går inte att pensionera bort
Slutsatsen är att fler äldre på arbetsmarknaden inte utgör något hot mot
ungdomars möjlighet att få arbete.
Ungdomsarbetslösheten påverkas inte
av höjd pensionsålder.
Forskare: Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala
universitet och verksam som forskare
och biträdande chef vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Arbetsgivare efterfrågar bättre utbildad
och mer erfaren arbetskraft. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden
är stora.

DEMOGRAFI

Vi lever allt längre. För att klara av att
betala för ett längre liv som pensionär
behöver antalet arbetade timmar öka.
Vad innebär det för ungas inträde på,
och äldres utträde från, arbetsmarknaden?

Mellan jobb. Omställningsavtal och
stöd till uppsagda i Sverige
De flesta arbetstagare i Sverige omfattas av något av de omställningsavtal
som finns på arbetsmarknaden.
Omställningsavtal fungerar som ett
komplement till social- och arbetslöshetsförsäkringarna och den offentliga
arbetsmarknadspolitiken.

TEKNIKUTVECKLING

Såväl den tekniska utvecklingen som
globaliseringen bidrar till framväxten
av nya branscher och en förändrad regional spridning av arbetsplatser. Vissa
jobb tillkommer och andra försvinner.

UNDERLAG FÖR

POLITIKUTVECKLING

de sve nska

oMställningsorganisationernas

tillkoMst, utveckling och verksaMhet

de f l e s ta a r be t s tag a r e i Sverige omfattas av något av
de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden.
Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbets
marknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får
stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning.
De fungerar som ett komplement till social och arbetslöshetsför

RAPPORTER 2015

säkringarna och den offentliga arbetsmarknadspolitiken.
Här beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksam

walter (red.) Mellan jobb

Programmet syftar till att bidra med
ökad kunskap för arbetsgivare och
förslag till åtgärder inom olika politikområden.

lars walter (red.)

Mellan



heter som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbets
marknaden. Fokus ligger på studier av de fem största omställ
ningsorganisationerna: Trygghetsrådet trs, Trygghetsrådet trr,

SNS Analys: Teknisk utveckling och
jobbpolarisering
I analysen sammanfattas forskningslitteraturen om datorisering och robotisering. En undersökning av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden
1975–2005 visar att datoriseringen haft
stor effekt på den svenska arbetsmarknadens utveckling efter 1990. Sedan
dess har antalet sysselsatta i höglöne
jobb ökat med 150 000, samtidigt
som lika många medelinkomstjobb
försvunnit. Antalet låginkomstjobb har

Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden tsl och Omställningsfonden.

l och

savta

ning

ställ

Om

till
stöd

ge
veri

aiS

sagd

upp

Över 3 miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal
och drygt 40 000 personer får stöd av dem årligen.
I boken diskuteras också motsvarande system i andra europe

iska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska
upplägget som unikt – inte i något annat land förekommer liknande
kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveck
ling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.

ISBN 978-91-86949-69-3

9 789186 949693

jobb
sns førlag

Här analyseras omställningsavtalen, de verksamheter som de reglerar
och den roll de spelar på den svenska
arbetsmarknaden. Fokus ligger på
fallstudier av fem omställningsorganisationer: Trygghetsrådet TRS, Trygg-
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hetsrådet TRR, Trygghetsstiftelsen,
Trygghetsfonden TSL och Omställningsfonden.
Forskare: Ola Bergström, professor,
Göteborgs universitet, Andreas Died
rich, docent, Göteborgs universitet,
Christina Mauléon, universitetslektor,
Högskolan i Borås, och Lars Walter
(red.), docent, Göteborgs universitet.

SNS Analys: Robotar som jobbar
Undersökning av robotiseringens omfattning och ekonomiska effekter i 14
branscher i 17 länder 1993–2007. I takt
med att priset på robotar sjönk ökade
robotanvändningen dramatiskt. Den
ökade robotanvändningen bidrog till
en höjning av den årliga BNP-tillväxten motsvarande mer än en tiondel av
den totala BNP-tillväxten, och till en
höjning av arbetsproduktivitetstillväxten med mer än en sjättedel. Det totala
antalet arbetade timmar verkar inte ha
påverkats.
Forskare: Georg Graetz, forskare i
nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till London School of
Economics, och Guy Michaels, forskare i nationalekonomi vid London
School of Economics.

KOMMANDE RAPPORTER
Utbildning, arbetsmarknad och
kunskapsdriven tillväxt – vad kan
vi lära av svensk högskoleexpansion
1990–2014?
Sedan 1977 har antalet högskolor i
Sverige mer än fördubblats. Samtidigt
har antalet vakanser på arbetsmarknaden ökat. Rapporten tar avstamp i
utbildningsexpansionen, dess effekter
på arbetsmarknaden och ekonomisk
tillväxt. I rapporten undersöks både

de regionala och nationella tillväxt
effekterna samt vilka följder de bör få
för forsknings- och utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken.
Forskare: Johan Eklund, professor
vid Jönköping International Business
School (JIBS) och vd på Entreprenörskapsforum, och Lars Pettersson,
forskare i nationalekonomi vid JIBS.
Att välja utbildning – konsekvenser
för individ och samhälle
Kopplingen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden är central
för kompetensförsörjningen. Rapporten behandlar tre olika teman kopplade
till karriärval: studie- och yrkesvägledning, utbildningsinnehåll på gymnasiet och vuxna i formell utbildning
(komvux eller högskola).
Forskare: Anders Stenberg, docent
i nationalekonomi vid Institutet för
social forskning vid Stockholms universitet (SOFI).
SNS Analys: Regional ojämlikhet i
Sverige. En historisk analys
Geografiska skillnader i tillväxt och
attraktionskraft är en viktig kompetensförsörjningsfråga. Sedan 1980talets mitt har inkomstskillnaderna i
Sverige ökat. Den här skriften sätter frågan om regional ojämlikhet i
fokus genom att presentera nya serier
för BNP per capita för 24 svenska län
1860–2010.
Forskare: Kerstin Enflo, docent i
ekonomisk historia vid Lunds universitet.
SNS Analys: Nordisk familjepolitik
och jämställdhet
De nordiska länderna spenderar mer
än några andra länder på familjepolitik. En tydlig målsättning är att öka
jämställdheten i arbetslivet. I skriften
analyseras relationen mellan de familjepolitiska policyverktyg som används i
de nordiska länderna och jämställdheten på arbetsmarknaden.

Forskningsresultatens betydelse för arbetsmarknaden diskuteras av Anna Breman, senior makro
analytiker vid Swedbank och fil.dr i nationalekonomi, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i
Stockholms läns landsting, och Björn Johnsson, verksamhetschef vid DICE.

Forskare: Katrine Vellesen Løken,
professor i nationalekonomi, och
Julian Vedeler Johnsen, forskare i nationalekonomi, båda vid Universitetet
i Bergen.
SNS Analys: Talent Management
Hur företag och andra arbetsgivare ser
på talang är en viktig förutsättning för
rekrytering och kompetensutveckling.
I den här skriften beskriver och analyserar forskarna olika sätt att förhålla
sig till talang: är talang medfödd eller
något som går att utveckla? Är hela
personalen företagets talangpool eller
identifieras enskilda personer bland de
anställda som talanger?
Forskare: Pernilla Bolander, docent
i företagsekonomi, Kajsa Asplund,
doktorand i företagsekonomi, och
Andreas Werr, professor i företagsekonomi, samtliga vid Handelshögskolan i
Stockholm.

MÖTEN 2015

13/2 Hur får vi ett längre arbetsliv?
26/3 Digitaliseringens effekter på
arbetsmarknaden
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30/6 Utbildningssystemets roll för en
hållbar kompetensförsörjning
3/9 Validering av nyanländas kompetens
1/10 Mellan jobb – hur fungerar omställningsavtalen?
3/11 Ett friskare arbetsliv – hur kan vi
minska sjukskrivningarna?
2/12 Vad kan göras för NEETs – unga
som varken arbetar eller studerar?
8/12 Yrkesutbildning för arbetslivet –
hur kan matchningen förbättras?

FINANSIERING OCH
REFERENSGRUPP

Academic Work, Anthon B Nilsen,
Arbetsförmedlingen, Finansdepartementet, Forum för innovation inom
Transportsektorn, Högskolan Väst,
KK-stiftelsen, KPMG, Ledarna,
Lernia, Myndigheten för yrkeshögskolan, NCC, Riksrevisionen, Stockholms
läns landsting, Stockholms stad,
Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Södra Skogsägarna,
TCO och Vattenfall.

TEMA TILLVÄXT

SNS DIGITECH FORUM
Hösten 2015 startade SNS en ny mö
tesplats för vetenskapligt baserade
samtal om den digitala ekonomin,
SNS Digitech Forum.
Teknikutvecklingens påverkan på olika
branscher, arbetsmarknaden, Sveriges
konkurrenskraft, och i förlängningen
samhällsekonomin, står högt upp på
den politiska dagordningen och i den
offentliga debatten.
Syftet med SNS Digitech Forum är
att skapa en mötesplats för en saklig
och kunskapsbaserad diskussion om
digitaliseringens möjligheter och
utmaningar. Mötesplatsen riktar sig
till beslutsfattare i näringsliv, offentlig
förvaltning och politiker som vill ha
fördjupade kunskaper om den digitala
ekonomin.

MÖTEN 2015
21/10 Så kan företag skapa nya värden i
nätverkssamhället – en genomgång av
digitaliseringens möjligheter
16/11 Vad händer i robotekonomin?
20/11 När doktorn är en dator – hur
kan digital teknik förbättra sjukvården?

Irene Ek, analytiker på Tillväxtanalys, Mikael Eriksson Björling på Ericsson, och Per Andersson, professor
i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterade hur företag kan skapa nya värden i
nätverkssamhället.

SNS
D I G I T E C H FO R U M

Georg Graetz, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Petter Ögren, KTH, och Mikael Herdin, Sandvik Coromant, diskuterade en forskningsstudie där
industrirobotarnas effekter på jobb, löner och produktivitet i 17 länder och 14 branscher undersökts.
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TEMA VÄLFÄRD - NYTT FORSKNINGSPROGRAM

NYA UTMANINGAR FÖR
PENSIONSSYSTEMET
Det svenska pensionssystemet står
inför flera stora utmaningar. En åld
rande befolkning sätter press uppåt
på pensionsåldern. Samtidigt väntas
antalet fattigpensionärer öka. Hur
kan pensionssystemet både ge trygg
het för individen och rätt incitament
till ett längre arbetsliv? Nu startar
SNS ett nytt forskningsprogram som
tar ett helhetsperspektiv på pen
sionssystemet.

DE NYA UTMANINGARNA

Både det statliga pensionssystemet och
tjänstepensionssystemet har genomgått
reformer som stärkt sambandet mellan
pension och livsinkomst. Reformerna
har också inneburit ett ökat inslag av
valmöjligheter för individerna. De
genomförda reformerna till trots står
pensionssystemet inför nya utmaningar.
En rad förändringar i omvärlden
kommer att påverka pensionssystemets
funktionssätt. Den ökade medellivslängden kommer att sätta en press nedåt på pensionsnivåerna. Det allmänna
pensionssystemet och tjänstepensionssystemen interagerar med varandra
och med skatte- och bidragssystemen
i stort. Förändringar i pensionsnivåerna kan därför få konsekvenser långt
utanför pensionssystemet. Människor
har också blivit alltmer rörliga över
landsgränserna. Pensionssystemen kan
däremot sägas vara utformade utifrån

Paneldebatten vid det första seminariet inom ramen för SNS nya forskningsprogram om pensioner. Från
vänster: Gabriella Sjögren Lindquist vid Inspektionen för Socialförsäkringen, Hans Norin, Unionen, Ingvar
Backle, Svenskt Näringsliv, och Renée Andersson, LO.

det underförstådda antagandet att
framtida pensionärer i normalfallet har
arbetat i Sverige under ett helt yrkesliv.

LÄNGRE ARBETSLIV

Ett längre arbetsliv skulle minska den
press som sätts på pensionsnivåerna i
framtiden. Sambandet mellan pensionssystemet och längden på arbetslivet går emellertid också i den andra
riktningen. Pensionssystemet kan
påverka längden på arbetslivet. Sambandet mellan arbetslivets längd och
pensionssystemen är en viktig fråga att
analysera, i båda riktningarna.
Fler, såväl infödda svenskar som invandrare, kommer att ha arbetat delar
av sitt yrkesliv utomlands. Det innebär
att den svenska inkomstpensionen blir

lägre för dessa individer. I vissa fall
kompenseras det av utländska pensioner. Även personer som av andra skäl
under långa perioder står utanför den
svenska arbetsmarknaden får en låg
inkomstpension. Finns det skäl att mot
bakgrund av detta överväga ändringar i
pensionssystemet?
För att vara politiskt stabilt måste
pensionssystemet uppfattas som
legitimt. Vad krävs för att garantera
legitimiteten för pensionssystemet?

MÖTE 2015

30/11 Vem tar ansvaret för att pensionssystemet uppmuntrar till ett längre
arbetsliv?

Ökar pensionsåldern med ett år kommer människor
i genomsnitt att stanna kvar på arbetsmarknaden
2,5–6 månader längre.
Gabriella Sjögren Lindquist
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TEMA VÄLFÄRD

INVESTERINGAR I LIKVÄRDIGA
LIVSCHANSER
Att utvärdera sociala investeringar
Allt fler kommuner satsar på att med
tidiga insatser förebygga kostsamma
problem som till exempel utanförskap
och arbetslöshet kan föra med sig. I
denna rapport betonas vikten av att utveckla analysmetoder för att bestämma
lönsamheten av sociala investeringar.
Forskare: Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro
universitet.

KOMMANDE RAPPORTER
Åtgärder för familjehemsplacerade
barn
Forskare: Titti Mattsson, professor i
offentlig rätt vid Lunds universitet,
och Bo Vinnerljung, professor i socialt
arbete vid Stockholms universitet.

Lars Stjernkvist, ordförande i Norrköpings kommun, Susanne Ackum, Finansdepartementet,
och Lars Hultkrantz, professor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, diskuterade om våra
välfärdsinstitutioner behöver utvecklas för att långsiktigt bidra till mer likvärdiga livschanser.

Syftet med forskningsprogrammet är
att bidra med forskningsbaserade un
derlag om hur investeringar i tidiga
insatser för barn och unga kan ge
ökad samhällsekonomisk effektivitet.

TIDIGA INSATSER

En bärande idé i den svenska välfärdsmodellen är att verka för likvärdiga livschanser, oberoende av social
bakgrund. Utgångspunkten rimmar
väl med forskning som betonar vikten
av tidiga insatser för att barn och unga
ska ges möjligheter att utvecklas på
ett bra sätt, ha god hälsa och nå goda
studieresultat.

SAMHÄLLELIGA
BESPARINGAR

Struktur, inte tur, i psykosocialt
arbete med barn och ungdomar
Forskare: Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, och
Anna-Karin Andershed, professor i
psykologi.
Changing Family Demographics
Forskare: Gösta Esping Andersen,
professor i sociologi vid Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona.

MÖTEN 2015

25/3 Sociala investeringar i Sverige
20/4 SNS Väst: Sociala investeringar i
Sverige
24/8 Hur har det gått för de ensamkommande flyktingbarnen?
30/9 SNS Skåne: Hur har det gått för
de ensamkommande flyktingbarnen?
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Logotyp SNS, original
Hagelström Design
Datum 060511

Logotyp SNS, original
Hagelström Design
Datum 060511

Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12) Logotyp
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Logotyp vit
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A
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Logotyp
B

Logotyp
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A, Pantone
200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
Pantone85200
C Pantone 200 C
Rektanglar
% av
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)
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Logotyp SNS, original
Hagelström Design
Datum 060511

Att utvärdera
sociala investeringar

Logotyp SNS, original
Hagelström Design
Datum 060511

Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp svart

Logotyp vit
negativ med utstansad text och rektanglar
svällning (0,4 pt)

Logotyp för SNS förlag
svart

Logotyp för SNS förlag
negativ vit, utstansad,
svällning 0,4 pt

ISBN 978-91-86949-67-9

Logotyp A, Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

lars hultkrantz

Sociala
investeringsfonder
i Sverige

Logotyp
förför
SNS
förlag,
Logotyp
SNS
förlagliten kvadrat 16 x 16 mmLogotyp för SNS förlag
svart
och negativ vit, utstansad, samt röda.
svart
negativ vit, utstansad,
Författare är Lars Hultkrantz, professor
Vid storlekar mindre än denna utgår texten „Förlag„
svällning 0,4 pt

i nationalekonomi vid Örebro universitet.

lars hultkrantz

allt fler kommuner satsar på att med tidiga
insatser förebygga kostsamma problem som till
exempel utanförskap och arbetslöshet kan föra med sig.
I internationell forskning har man funnit att det ofta
är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigt stödja barns
och ungas utveckling. Men gäller detta även för svenska
förhållanden? Och exakt vilka insatser är lönsamma?
För att besvara dessa frågor behöver vi bättre kunna
analysera effekterna av olika typer av insatser. I denna
fakta
och lärdomar
rapport betonas
vikten av att utveckla analysmetoder
för att bedöma lönsamheten av sociala investeringar.
Sådana metoder används redan internationellt, men
behöver anpassas till svenska förhållanden för att kunna
Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm
tillämpas här. Författaren tar även upp kommunernas
svart och negativ vit, utstansad, samt röda.
behov av nationellt stöd och diskuterar var ett sådant
Vid storlekar mindre än denna utgår texten „Förlag„
ansvar bör ligga.

Lars Hultkrantz

Logotyp för SNS förlag
negativ vit, utstansad,
svällning 0,4 pt

tidiga insatser kan ge samhällsekonomiska
vinster på sikt. Det kan till exempel handla om ökade
satsningar för att se till att barn och unga klarar skolan
för att på så sätt lättare ta sig ut i arbetslivet. Ett sätt
att göra dessa insatser är genom så kallade sociala
investeringsfonder.
Drygt 60 kommuner har infört någon form av social
investeringsfond och lika många funderar på att göra
det. Med utgångspunkt i de kommuner som har infört
fonderna, med pionjärkommunen Norrköping som ett
exempel, beskriver författaren hur fonderna fungerar
i dag. Rapporten utmynnar i råd om hur fonderna bör
utformas och utvecklas.

Lars Hultkrantz

Logotyp för SNS förlag
svart

Logotyp svart

Logotyp 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

Att utvärdera sociala investeringar

Sociala investeringsfonder i Sverige
Drygt 60 kommuner har infört någon
form av social investeringsfond och
lika många funderar på att göra det.
Med utgångspunkt i de kommuner
som har infört fonderna beskriver författaren hur fonderna fungerar i dag.
Rapporten utmynnar i råd om hur
fonderna bör utformas och utvecklas.
Forskare: Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro
universitet.

Sociala investeringsfonder i Sverige

Tidiga insatser tycks även kunna ge
stora samhälleliga besparingar i form
av högre skatteintäkter när personer kommer i arbete och minskade
kostnader inom exempelvis sjukvård,
socialförsäkringar, vuxenutbildningar
och rehabilitering. Det finns därför
anledning att undersöka om det i dag
görs tillräckliga investeringar i tidiga
insatser.

Programmet fokuserar på följande
frågeställningar:
 Hur ser sambandet ut mellan barns
sociala bakgrund och deras hälsa
och utbildningsprestationer?
 Behöver våra välfärdsinstitutioner
utvecklas för att långsiktigt bidra
till mer likvärdiga livschanser och
ett lägre tryck på de offentliga
finanserna?
 Vilka styrmedel och instrument
behöver i så fall utvecklas på kommunal nivå så att investeringar i
tidiga insatser minskar behovet av
senare insatser?

Logotyp 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

Författare är Lars Hultkrantz, professor
i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm
svart och negativ vit, utstansad, samt röda.
Vid storlekar mindre än denna utgår texten „Förlag„

Logotyp
A

Logotyp B, CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp
B

Logotyp
A

Logotyp
B

Logotyp
C

Logotyp
C

Logotyp B, CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp svart

Logotyp vit
negativ med utstansad text och rektanglar
svällning (0,4 pt)

Logotyp för SNS förlag
svart

Logotyp för SNS förlag
negativ vit, utstansad,
svällning 0,4 pt

ISBN 978-91-86949-68-6

Logotyp C, 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

9 789186 949679

Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp A, Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

sns förlag

Logotyp C, 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

Logotyp 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm
svart och negativ vit, utstansad, samt röda.
Vid storlekar mindre än denna utgår texten „Förlag„

Logotyp
A

Logotyp B, CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

9 789186 949686

Logotyp
B

Logotyp
C

Logotyp C, 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

sns förlag

FRÅN VÄLFÄRDSSTAT TILL
VÄLFÄRDSSAMHÄLLE
Det fleråriga forskningsprogram
met Från välfärdsstat till välfärds
samhälle har syftat till att ta fram
forskningsbaserade underlag för att
bidra till förbättringar av det svenska
systemet för produktion av välfärds
tjänster.
Bakgrunden till programmet är de
senaste 20 årens genomgripande omvandling av produktionen av välfärdstjänster där konkurrens och valfrihet
införts på en rad områden och privata
aktörer kompletterar den offentliga
sektorn som utförare.
Forskningsprogrammet har sedan
2012 bedrivits i samarbete mellan SNS
och Institutet för Näringslivsforskning,
IFN. Forskningsledare har varit Ilinca
Benson och Henrik Jordahl.
Programmet har resulterat i 5
forskningsrapporter, 5 kortskrifter i
serien SNS Analys och 28 seminarier.
Ytterligare två rapporter kommer att
presenteras inom ramen för programmet under 2016. Därefter avslutas
programmet. SNS fortsätter att vara
en mötesplats för frågor som rör
produktion av välfärdstjänster genom
den nystartade seminarieserien SNS
Välfärdspanel.

SNS Analys: Styrning och ledning
i skolan
Analysen sammanfattar en studie med
strukturerade intervjuer med rektorer
vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA. Undersökningen
studerade olika mått på ledningskvalitet: förmåga att definiera tydliga mål,
strategier för att rekrytera och behålla
bra lärare och system för att dokumentera och sprida goda exempel från
erfarenheter i klassrummen.
Rapporten visar på ett tydligt
samband mellan ledningskvalitet och
elevernas skolprestationer.
Forskare: Nicholas Bloom, professor
i nationalekonomi, Stanford University, Renata Lemos, fil.dr i nationalekonomi, Cambridge University, och
Centre for Economic Performance,
London School of Economics, Raffaella Sadun, fil.dr i nationalekonomi,
Harvard University, John van Reenen,
professor i nationalekonomi, London
School of Economics.

KOMMANDE RAPPORTER
Att styra och leda en vårdcentral
Forskare: Jannis Angelis, Anna Häger
Glenngård och Henrik Jordahl.

RAPPORTER 2015
Primärvården efter vårdvalsreformen.
Valfrihet, kvalitet, produktivitet
I rapporten sammanfattar Anna Häger
Glenngård resultaten av såväl egna som
andras studier kring hur primärvården
utvecklats sedan vårdvalet infördes.
Till skillnad från Riksrevisionen pekar
Anna Häger Glenngård på att det inte
har kunnat påvisas att ökningen av
vårdkonsumtion i vissa grupper har
skett på bekostnad av en minskning i
andra grupper.
Forskare: Anna Häger Glenngård,
ekon.dr, Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet.

Information – ett verktyg för bättre
skolsystem
Forskare: Gabriel Heller Sahlgren och
Henrik Jordahl.

MÖTEN 2015

16/2 Ägarprövningsutredningen
10/6 Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat?
19/11 SNS Väst: Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat?
24/11 SNS Välfärdspanel: Hur ska
framtidens specialistsjukvård utformas?

FINANSIERING OCH
REFERENSGRUPP

Referensgrupp: Attendo, Bräcke Diakoni, Capio, Diaverum, EQT, Finansdepartementet, Investor, Katrineholms
kommun, Magnora, Nordic Capital,
Nordic Healthcare Group, Praktikertjänst, Procuritas, Sveriges Kommuner
och Landsting, Skolinspektionen,
Statskontoret, Stockholms läns landsting, Svensk Försäkring, Tillväxtverket,
Triton, Täby kommun, Vinnova.
Finansieringen sker genom forskningsanslag från AFA Försäkring, Sven
och Dagmar Saléns stiftelse, Aleris,
Axcel, IK Investment Partners, Team
Olivia, Valedo Partners samt bidrag
från referensgruppen.

Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat var frågan som diskuterades mellan Bi Winberg,
rektor på Internationella Engelska Skolan i Skärholmen, Lars Brandt, projektledare för PRIO Stockholm,
Bodil Båvner, utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, Nicholas Bloom,
professor i ekonomi på Stanforduniversitetet, och Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet
för Näringslivsforskning.
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TEMA FÖRETAGANDETS VILLKOR

SNS SUSTAINABILITY ROUNDTABLE
SNS Sustainability Roundtable är en
mötesplats för kunskapsinhämtning
och diskussion om trenderna inom
hållbart företagande.
Syftet med det treåriga programmet är
att ge deltagarna den senaste kunskapen från forskning och praxis inom
området. Internationellt framstående
experter och forskare, ofta också delaktiga i utvecklingen av nya normer, riktlinjer och praxis, kommer att belysa de
senaste trenderna och ge konkreta råd
om hur man som företag kan förhålla
sig till utvecklingen på området. Varje
möte fokuserar på ett specifikt hållbarhetstema där ett företagsexempel alltid
presenteras och diskuteras.

INTRESSERAD?

För ytterligare information kontakta
SNS vd Mia Horn af Rantzien, 
miah@sns.se, eller Caroline Raxell,
projektledare, caroline.raxell@sns.se.

DELTAGANDE FÖRETAG

AMF, E.ON Sverige, EQT, Första
AP-fonden, Fjärde AP-fonden,
Handelsbanken, LKAB, Nordea, SEB,
Skandia, Stora Enso, Storebrand SPP,
Sveaskog, Systembolaget, Tele2, Tredje
AP-fonden och Volvo Group.

MÖTEN 2015

21/1 Vad säger den nationalekonomiska
forskningen om CSR?
5/2 FN:s principer om företag och
mänskliga rättigheter – hur kan rapporteringen utformas?
10/3 Rundabordssamtal med Gordon
L. Clark om hållbara investeringar
11/3 Lunchseminarium med Gordon L.
Clark om hållbara investeringar
28/5 Rundabordssamtal med Michael
Meehan, vd för Global Reporting
Initiative (GRI)
29/5 Lunchseminarium med Michael
Meehan om hållbarhetsrapportering
30/6 SNS Sustainability Roundtable i
Almedalen: FN:s nya hållbara utvecklingsmål (SDGs) – företagens roll,
utmaningar och möjligheter
2/10 FN:s nya utvecklingsmål (SDGs)
och näringslivets roll
14/10 Rundabordssamtal med Georg
Kell, f.d. chef för UN Global Compact
15/10 Lunchseminarium med Georg
Kell om ledarskap och hållbart företagande

Jane Nelson, Harvard, besökte SNS för att berätta om FN:s nya utvecklingsmål.

Kirsten Margrethe Hovi, ansvarig för icke-finansiell
rapportering på Norsk Hydro, Michael Meehan, vd för
Global Reporting Initiative (GRI), och Mala Chakraborti, chef
för ansvarsfullt företagande på Atlas Copco, diskuterar
hållbarhetsrapportering i ett globalt samhällsperspektiv.
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Christopher Greenwald, ansvarig för
hållbara forskningsinvesteringar på
RobecoSAM, och Gordon L. Clark, rektor
för the Smith School of Enterprise and
the Environment, i samtal om hållbara
investeringar.

SNS CORPORATE
GOVERNANCE ROUNDTABLE

MÖTEN 2015

20/1 Stiftelser som företagsägare – vad
säger forskningen?
3/2 Börsen, staten eller riskkapital –
hur påverkas styrelsearbetet?
9/2 SNS Helsingfors: Corporate Governance – a Nordic model
18/2 Nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv
6/3 Den framtida redovisningstillsynen
30/9 Bolagsstyrning och entreprenörskap

Leif Östling.

VERNAN
GO

ROUNDTA

SN
S

Alecta, Altor Equity Partners, Bonnier,
Bure Equity, Cevian Capital, EQT,
FAR, Fjärde AP-fonden, Folksam,
Första AP-fonden, IF Metall (ej
finansiär), Industrivärden, Investor,
KPMG, Litorina, Länsförsäkringar,
NASDAQ OMX, Ratos, Roschier,
Segulah, Sjunde AP-fonden och Tredje
AP-fonden. Finansiering sker genom
bidrag från nätverket.

RPORAT
CO
E

NÄTVERK OCH
FINANSIERING

CE

Den djupa globala finanskrisen som
briserade efter Lehman-kraschen 2007
fick medborgare och politiker världen
över att ställa grundläggande frågor
om det kapitalistiska systemets sätt att
fungera. Regelverket för bolagsstyrning, corporate governance, hamnade
under lupp. Det hävdades att grund
orsaken till krisen var en inneboende
skadlig kortsiktighet i de moderna
finansmarknadernas anonyma och
indexfokuserade institutionella ägande.
Resultatet blev en våg av nya regleringar av bolagsstyrning, inte minst
från EU. Från svenskt håll pekade
många på risken att de nya trubbiga
EU-reglerna skulle undergräva den
nordiska modellen för bolagsstyrning,
en modell som ger starka verktyg för
ägare att utöva en aktiv och långsiktig
ägarroll. Många menar att detta har
bidragit till att skapa en gynnsam
miljö för framväxten av internationellt
ledande företag.
SNS Corporate Governance
Roundtable syftade till att föra in ett
internationellt perspektiv i den svenska
debatten om bolagsstyrning och de nya
regleringar som var under införande.
SNS bjöd in några av världens ledande
forskare och experter på området för
att ge ett utifrånperspektiv på svensk
bolagsstyrning. I samtalen deltog företrädare för svenska storägare, företagsledare, politiker, myndighetsföreträdare
och de tjänstemän i Regeringskansliet
som arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

Forskare: Per Strömberg, professor i
finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, verksam vid Swedish
House of Finance.
Undersökningsledare: Helena Levander, grundare och ordförande, Nordic
Investor Services.

E
BL

Från hösten 2012 fram till våren 2015
drev SNS ett forum för forsknings
baserad dialog om bolagsstyrning
och ägarfrågor.

RAPPORT 2015
Styrelsearbete i bolag med olika
ägare – likheter och skillnader. Per
Strömberg har genomfört en undersökning som jämför styrelsearbete i
bolag med olika ägarformer.

Här diskuterar panelen studien Styrelsearbete i bolag med olika ägare – likheter och skillnader. På
bilden: Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Conor Kehoe, McKinsey, Johan
Bygge, EQT Partners, Kia Orback Pettersson, NAI Svefa, och Helena Levander, Nordic Investor Services.
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SNS/SIFR FINANSPANEL
Finanspanelen är SNS och finansforskningsinstitutet SIFR:s mötesforum för
den finansiella sektorn. Vid Finanspanelens möten träffas företrädare för
finansbranschens ledande aktörer,
myndigheter, politiker och forskare.
Talarna är välkända experter från
finansmarknaderna och akademin.
Panelen leds av Pehr Wissén, adjungerad professor i finansiell ekonomi vid
Handelshögskolan och chef för SIFR.

REFERENSGRUPP

Teman för Finanspanelen diskuteras av
en referensgrupp bestående av följande
personer:
Pehr Wissén, SIFR/SNS (ordförande)
Martin Andersson, Oliver Wyman
Erik Berglöf, Institute of Global
Affairs, London School of Economics
Pål Bergström, affärsutvecklingschef på
Handelsbanken
Magnus Billing, Nasdaq OMX
Jens Henriksson, Folksam
Kerstin af Jochnick, Riksbanken
Christina Lindenius, Försäkringsförbundet
Lars Nyberg, tidigare vice riksbankschef
Projektledare för SNS/SIFR Finans
panel är Mia Chennell.

MÖTEN 2015

Anders Borg talade om Finlands ekonomi.

Leif Johansson, styrelseordförande i Astra
Zeneca och Ericsson och vd för KPA Pension, och
Erik Thedéen diskuterade ägandet av de svenska
storföretagen.

Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank, och Hal Varian, chefekonom på Google, diskuterade Big Data
och dess tillämpning i näringslivet.

29/1 En banksektor i förändring
19/2 Ett år med den nya makrotill
synen
6/3 Vad kan en centralbank göra när
styrräntan ligger nära sin nedre gräns?
30/3 Anders Borg om Finlands ekonomiska läge
20/5 Leif Johansson om ägandet av de
svenska storföretagen
8/9 Googles chefekonom
9/10 Hur mår Kinas ekonomi och
aktiemarknad?
1/12 Vad händer med den ryska ekonomin?
Sergei Guriev är professor i ekonomi vid Sciences Po i Paris och tillträdande chefekonom på EBRD,
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Han talade om den ryska ekonomins djupa
strukturella problem.
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EKONOMISK POLITIK
Frågan hur den ekonomiska politiken ska bedrivas för att nå optimalt
resultat är ständigt aktuell. SNS svarar
upp mot behovet och har skapat en
mötesplats för en bred diskussion om
framtidens ekonomiska politik.

MÖTEN 2015

21/8 Vice riksbankschef Kerstin af
Jochnick om det ekonomiska läget och
den aktuella penningpolitiken
24/9 Magdalena Andersson presenterar
budgetpropositionen för 2016
19/11 Det ekonomiska läget 2015:
Bostadsmarknaden och hushållens
skuldsättning

Magdalena Andersson presenterade
budgetpropositionen.

Kerstin af Jochnick om penningpolitiken.

Hushållens skuld
sättning viktig för
Riksbankens riskanalys.
Kerstin af Jochnick

ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknadsfrågor är en mycket
viktig del av SNS agenda. Under 2015
ordnades två möten om arbetsmarknadsfrågor. Det första handlade om
läget på arbetsmarknaden och regeringens politik med målet att Sverige
ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.
Det andra mötet fokuserade på avtalsrörelsen 2016, då 475 kollektivavtal
som omfattar cirka 2,9 miljoner lön
tagare ska omförhandlas. Den växande
tjänstenäringen och politiska krav på
större ökningar för särskilda yrkesgrupper gör att den svenska doktrinen med
exportindustrin som normsättare är
satt under press.

Riksbankschef Stefan Ingves talade om riskerna med hushållens höga skuldsättning på SNS konferens
om det ekonomiska läget.

Günther Mårder, vd på Företagarna, Anders Ferbe, ordförande i IF Metall, Sineva Ribeiro, ordförande på
Vårdförbundet och Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, samtalade om avtalsrörelsen 2016 då
475 kollektivavtal som omfattar cirka 2,9 miljoner löntagare ska omförhandlas.

MÖTEN 2015

19/5 SNS Arbetsmarknadsdag 2015:
Läget på arbetsmarknaden och regeringens politik
31/8 Avtalsrörelsen 2016 – behöver
lönebildningen moderniseras?

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson under sitt besök på SNS
årliga arbetsmarknadsdag i maj 2015. Hon talade om läget på den
svenska arbetsmarknaden och vad regeringen gör för att få fart på
sysselsättningen.

19

MÖTESPLATS

FORUM FÖR MEDIERELATIONER
Forum för medierelationer riktar sig
till kommunikationsproffs i de företag,
organisationer och myndigheter som
är medlemmar i SNS.
Inom ramen för nätverket ges
möjlighet till informella diskussioner
med såväl aktuella medieforskare som
företrädare från offentlig och privat
sektor.

MÖTEN 2015

13/4 Det nya medielandskapet
15/6 Vad styr myndigheters kommunikation?
14/9 Vem påverkar politiken?
8/10 Drevjournalistikens drivkrafter
Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television, Joachim Berner, styrelseordförande för Mitt-i-koncernen,
och Charlotta Friborg, chefredaktör på Upsala Nya Tidning, diskuterade det nya medielandskapet.

Jesper Strömbäck, Mittuniversitetet.

Olle Wästberg, utredare vid 2014 års Demokratiutredning, diskuterar om hur medieanvändningen
påverkas av det nya medielandskapet.

Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet,
diskuterade vad det är som styr myndigheternas
kommunikation.

Forum för medierelationer riktar sig till kommunikationsproffs i SNS medlemskrets.
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INTERNATIONELL UTBLICK
Under 2015 har SNS haft en serie möten om den politiska och ekonomiska
utvecklingen i vår omvärld. Mötena
har bland annat handlat om klimatutmaningen, den globala ekonomin och
åtgärder mot internationell skatteplanering.

MÖTEN 2015

20/1 Roundtable discussion with UK
Minister for Trade and Investment,
Lord Livingston
10/3 SNS Måndagsklubb: Lunchsamtal
med Lars Fredén, Sveriges ambassadör
i Peking
21/4 Utvecklingskluster – varför vissa
länder är rika och andra fattiga
22/5 SNS Måndagsklubb: Carl-Henric
Svanberg om framtidens klimatutmaningar
14/10 OECD:s förslag till åtgärder mot
internationell skatteplanering

Carl-Henrik Svanberg, styrelseordförande i AB Volvo och BP, besökte SNS Måndagsklubb och gav
sin syn på oljemarknaden, oljeprisutvecklingen samt oljebolagens och fordonsindustrins roll i
klimatomställningen.

Ingela Willfors, departementsråd på Finansdepartementet, David Bradbury, chef för Tax Policy and
Statistics Division på OECD, och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige, diskuterade
OECD:s förslag till åtgärder mot internationell skatteplanering.

Lunchsamtal med Lars Fredén, Sveriges
ambassadör i Peking.

Lord Livingston, Storbritanniens handelsminister, under SNS rundabordssamtal.
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SNS TYLÖSANDSKONFERENS 2015
DIGITAL TECHNOLOGY – RESHAPING
BUSINESS AND SOCIETY
som kommer att påverkas. Medan
rutinjobben fortsätter att automatiseras kommer uppgifter som kräver
problemlösning, liksom manuella
jobb i servicebranschen, troligen även
i framtiden att kräva mänsklig expertis
och flexibilitet.

SATSA PÅ UTBILDNING

Peter Wågstrom, NCC, Fredrik Persson, Axfood, Susanna Cambell, Ratos, och Ylva Berg, Business
Sweden, i samtal på SNS Tylösandskonferens 2015.

Sedan 1948 har SNS samlat företags
ledare, toppolitiker, myndighets
chefer och forskare till en heldags
konferens i Tylösand för att
diskutera aktuella samhällsfrågor.
Utländska gäster brukar betona
hur unikt det är med en mötesplats
för sakliga samtal mellan ett lands
främsta beslutsfattare från både
privat näringsliv, offentlig sektor och
olika politiska partier.

NYDANANDE DIGITAL
TEKNIK

2015 års konferens handlade om hur
digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen påverkar företag,
individer, ekonomi och samhälle i
stort.
För näringslivet innebär ny teknologi som mobilt internet, automatiseringen av kvalificerat arbete, avancerad
robotteknik och ”Internet of Things”
omvälvande förändringar. Traditionella företag utmanas av uppstickare
med nya affärsmodeller och det är
inte längre självklart att det tar åratal

för ett nytt företag att etablera sig i en
bransch. Företag måste förnya sig allt
oftare för att förbli relevanta.
Åsikterna gick däremot isär om
hur banbrytande utvecklingen är för
samhället i stort. Kan digitaliseringen
exempelvis jämföras med elektricitetens intåg?

HUR PÅVERKAS
ARBETSMARKNADEN?

Automatisering och robotisering har
lett till ökad tillväxt och produktivitet
men inkomsten för en medelklassfamilj har inte följt samma trend.
Medelinkomstjobb har trängts ut med
jobbpolarisering och växande inkomstskillnader som följd. Diskussionen
berörde arbetsmarknadens utveckling
på sikt. Hur stor andel av våra jobb kan
maskinerna ta över? Och hur ska vi
fördela inkomsterna på ett rimligt sätt
i framtiden?
Samtidigt framhölls att vi tenderar att underskatta den mänskliga
innovationsförmågan. Kanske är det
snarare kvaliteten än kvantiteten jobb
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Deltagarna var samstämmiga om behovet av förbättringar på utbildningsområdet. Kvaliteten på skolan måste höjas
och universiteten bör ifrågasätta sin
modell. Varför utbildar vi människor
så länge när kunskapernas bästföre
datum blir allt kortare?
I arbetslivet krävs större flexibilitet
för omskolning och företag måste vara
beredda på att satsa mer pengar på
utbildning. Och individer måste förbereda sig på ett livslångt lärande.

TALARE TYLÖSAND 2015

Vid konferensen medverkade David
Autor, professor vid MIT, Dominic
Barton, global vd för McKinsey, Sadie
Creese, expert inom cyber security
och rådgivare till brittiska regeringen,
Mikael Damberg, näringsminister,
Kristina Höök, professor vid KTH,
Leif Johansson, ordförande för Ericsson och Astra Zeneca, Carola Lemne,
vd för Svenskt Näringsliv, David
Mothander, Nordic Policy Counsel
för Google, Sebastian Siemiatkowski,
grundare av och vd för Klarna, Anders
Ygeman, inrikesminister, och Sara Öhrvall, grundare av MindMill Networks.
Nik Gowing, tidigare nyhetsankare på
BBC, modererade konferensen.
Projektledare: Mia Chennell, chef
program och nätverk.

Robotarna kommer inte att ta våra jobb.
David Autor, professor, MIT

Sadie Creese talade om säkerhet i cyberframtiden och hoten i den digitala världen.

Under en intensiv dag fick deltagarna i Tylösandskonferensen inblick i vilka möjligheter och kommande förändringar som digitaliseringen av samhället innebär.
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UTBILDNING

SNS SAMHÄLLSPROGRAM
SNS Samhällsprogram är en unik
utbildning för chefer inom privat och
offentlig sektor som vill ha en djupare
förståelse för samhället och de politiska
beslutsprocesserna.
Programmet består av elva fullspäckade utbildningsdagar uppdelade
på tre etapper. Möten med ledande
nyckelpersoner ger inblickar i beslutsfattandet från lokal nivå till EU-nivå.
Föredrag och seminarier varvas med
studiebesök och informella samtal.

TRE DAGAR I BRYSSEL

Under tre dagar i Bryssel får deltagarna
kunskap om EU:s beslutsprocess
genom besök på Europaparlamentet,
Europeiska kommissionen och ministerrådet.

KRISÖVNING

I utbildningen ingår också en tempofylld krisövning i form av ett rollspel
som ger insikt i mediers arbetssätt.
De flesta som går utbildningen tillhör
organisationens ledning. Bland deltagarna finns till exempel vd:ar, vice
vd:ar, myndighetschefer, affärsområdeschefer, regionchefer, kommunikationschefer och HR-chefer.

ÖVER 300 DELTAGARE

Sedan starten 1995 har drygt 100 företag, organisationer och myndigheter
skickat deltagare till Samhällsprogrammet och över 300 personer har hittills
gått utbildningen.

4,9

av 5 möjliga
Deltagarnas betyg på SNS
Samhällsprogram 2015

NÅGRA AV TALARNA UNDER 2015
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SNS I MEDIA

Under 2015 citerades SNS forskning
och seminarier i sammanlagt 1 654
artiklar. Av dessa var 183 artiklar på
debatt- och ledarsidor.

procent är den genomsnittliga ökningen av robotar som används
i arbetet mellan åren 1993– 2007. Det visar en ny rapport från
SNS Analys. En förklaring till uppgången är priset. År 2005
kostade en robot ungefär en femtedel av vad den kostade
1990, justerat för kvalitetsförbättringar.
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konferens på nytt för riskerna med dagens utveckling.
Någon måste sätta ner foten
och säga stopp, och det brådskar mer och mer, enligt riksbankschefen.
– En förutsättning för den
penningpolitik vi för i dagsläget är att det på annat håll
vidtas åtgärder för att hantera hushållens skuldsättning. Gör man inte det får
man i vid mening problem
i Sverige längre fram, och de
problemen kommer också
att påverka penningpolitiken, säger han vid en konferens om bostadsmarknaden
arrangerad av studieförbundet SNS.
Han lyfter fram att säker-

ställda bostadsobligationer
är en grundbult för den finansiella stabiliteten i Sverige, eftersom bolånemarknaden är stor och Sveriges statsskuld liten jämfört med andra länder.
– Uppkommer det oro eller misstanke om att den
marknaden inte fungerar så
får vi problem i den finan-

Joachim Gauck, Tysklands president
talade i tyska förbundsdagenom terror
attacken i Paris.

siella sektorn. Då kan hela
systemet knaka i fogarna, säger han.

Hanne Kjölle
Ledarskribent

L

hanne.kjoller@dn.se

DAGENS INDUSTRI
LÖRDAG 23 MAJ 2015

Skattedebatten
måste göras
mer principiell

Flyktingar leker i ett hjälpcentrum i Aten.

Långt mer än bara offer

Di Rakt på sak
n

5

saker, anser Ingves.
– Det är sannolikt så att
det inte finns en, och endast
en, åtgärd som löser alla problem när det gäller bolånemarknaden, säger Ingves och
räknar upp amorteringskrav,
ränteavdrag och begränsningar i hur mycket hushållen får låna i förhållande till
sin inkomst, så kallat skuldkvotstak.

2015-11-19 18:16

KONKURRENSUTSATT. Leif Johansson är som ordförande i Astra Zeneca och Ericsson en av de tyngsta forskningsmakthavarna i Sverige.
Bilden togs i forskningsanläggningen i Mölndal i samband med att Astras Zenecas styrelse tackade nej till ännu ett bud från Pfizer. FOTO: BO HÅKANSSON

Inte lätt bli rik
på pillerfabrik

Finansinspektionens general-

Di Ledare
n

utvecklingen och skuldsättningen måste dämpas.
Foto: magnus Hjalmarson neideman/TT

● Priserna på bostadsrätter
i Sverige har stigit med 16
procent det senaste året.
● Villapriserna har stigit

UNT 20 november om konferensen

lördag 23/5

seminarium i Stockholm (SNS/SIFR
Finanspanel).

n Häromdagen kom ett glädjande be

Varnar. Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för att bopris-

EKONOMI
7
A22
med 12 procent det senaste
året.

Det råder en allt hårdare konkurrens
om de lönsammaste och intressantaste
verksamheterna. Stefan Löfven är inte
ensam om sina innovationsambitioner.
Enligt Leif Johansson är de flesta län
der mer ägarnationalistiska än Sverige.
I botten finns den naturliga driften att
satsa på det man känner till vilket oftast
är det som ligger på nära håll och på de
människor man oftast träffar.
Olika ägare bidrar i dag med olika
perspektiv. Långsiktiga ägare bidrar
till viktiga diskussioner om kundfinan
siering och forskningssatsningar i sty
relsen, institutionella med insikter om
hållbarhet och omvärldens uppfatt
ningar. De riktigt kortsiktiga bidrar
med prisinformation i avgörande stun
der. När Pfizer bjöd på Astra Zeneca
bromsade brittiska budregler proces
sen vilket tvingade fram eftertanke och Om man accepterar detta måste man
lars.j.eriksson@skd.se.
Martina Jarminder,
42 95,
martina.jarminder@skd.se.
bättre beslutsunderlag.
samtidigt inse0761-28
att skattesystemet
är ett
trubbigt redskap för att åstadkomma
Det är i denna nya och på snart alla fördelningspolitik. Snart sagt varje
plan globala värld som Sverige i fort försök resulterar i sämre ekonomiska
drivkrafter. Och det gäller både i lägre
sättningen ska hävda sitt välstånd.
Då räcker inte pillerfabriker så långt. och högre inkomstlägen.
Det blir betydligt träffsäkrare om för
delningspolitiken håller sig inom trans
fereringar, alltså bidragssystemen.
Och om två folkpartistiska debat
törer hade accepterat denna ”paragraf”
i skattekontraktet skulle de aldrig ha
skrivit att en sänkt marginalskatt ”slår
mot kvinnor”.
För de som resonerar så brukar vara
debattörer som tänker att en sänkt skatt
är något som staten delar ut. Man mås
te ändå tänka på vems pengarna var
från början.
TORUN NILSSON

55 35,

konsumenterna. Marknadsmen Jonas Carlberg,
Euro
Pund
Vi välkomnarDollar
Moskvabifall,
man
kunde få ut ur överraskande vaga förstamajtal.
domstolens dom
är förenchef för LRF Mjölk där Svensk
9,31att domstolen 8,70
13,24
ad med ett vite om inte
Oat+1,28% Mjölk ingår, är ändå nöjd på delar
vår bedöm-

LivsmEdEL
Marknadsdomstolen
förbjuder företaget Oatly
att använda marknadsföring som ansetts vara
vilseledande och misskrediterande mot mjölk.
Med domen har en lång
och infekterad strid fått
sitt slut.

"

det stora hela.
– Vi välkomnar att domstolen delar vår bedömning, säger Carlberg.
Han lyfter särskilt fram
det faktum att domstolen
konstaterar att Oatlys marknadsföring varit både vilseledande och misskrediterande
mot mjölk.
– Det är ju mycket ovanligt att domstolen uttrycker
sig så starkt, säger Carlberg.

ning.

Jonas Carlberg, chef för LRF
Mjölk där Svensk Mjölk ingår

ra domen, även om vi tycker att den är väldigt olycklig,
säger Petersson.
Han menar att domen begränsar Oatlys möjligheter att kommunicera med

ly följer domen. Varje enskild
Siffror
kl 20
formulering
somfrån
Marknadsdomstolen förbjuder kostar
Oatly 2 miljoner kronor att
använda.
Dessutom ska Oatly ersätta
Svensk Mjölk för rättegångskostnader på närmare 1,3 miljoner kronor. Marknadsdomstolens dom går inte att överklaga. (TT)

i går

Löfven valtalar

lyckats ta sig över gränser, öknar och
hav bara för att sedan hållas tillbaka av
en välmenande men kvävande svensk
omhändertagandemaskin.
En av seminariets kommentatorer,
Katarina Munier från Socialstyrelsen,
berättade att de ensamkommande
själva ofta efterlyser mer information
om svensk arbetsmarknad och skolsystem – till exempel att man inte måste ut
och jobba så fort som möjligt utan kan
studera vidare i stället. Kan det informationsunderskottet delförklaras av att
barnen och ungdomarna i fråga ses just
som mindre kapabla, som offer?
På kort sikt innebär flyktingmottagning, inte minst av ensamma barn och
unga, en påfrestning på välfärdssystemen. Kostnaderna måste delas betydligt mer solidariskt både av europeiska
länder och svenska kommuner.
Det finns ingen anledning att inte
tillämpa de regler som finns och till exempel slarva med åldersbedömningen
av dem som kommer. Resurser som avsätts till barn ska gå till just barn. Men
hanterar vi flyktingbarnen klokt kan de
i förlängningen bli en stor tillgång för
Sverige.
Oavsett vad de ensamkommande
barnen ”kostar” eller ”bidrar med” är
det viktigaste att hålla i huvudet att de
är just ensamkommande flyktingbarn.
I dagens situation med IS vidrigheter,
kriget i Syrien, terrorn i Afghanistan och de avskyvärda förhållandena i länder som Eritrea och Somalia
går det inte att stänga gränserna och
i stället öppna för cynism och fördomar gentemot de unga som lyckas ta sig
därifrån.
DN 25/8 2015

DN 25 augusti om ”Hur har det gått för de ensamkommande flyktingbarnen”.
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Leif Johansson vet vad han talar om.
Han har varit vd för Husqvarna, Facit,
Electrolux och Volvo. Numera är han
ordförande inte bara i Astra Zeneca utan
även i Ericsson, det vill säga i Sveriges
två viktigaste bolag när det gäller forsk
ning och utveckling. Han har alltså
jobbat både åt röststarka, långsiktiga
ägare som familjen Wallenberg och
Industrivärden, indexkramande fon
der och publicitetsberoende aktivister
som Christer Gardell.
Han har sålt Volvo PV (och indirekt
bidrog han till att Scania sattes i spel
när han ville fusionera Volvo och Sca
nia), men också köpt stora utländska
företag (Renault respektive Mack
Trucks). För ett år sedan var han med
0703-19 24 44, yngve.sunesson@nsk.se.
Lars
J Eriksson,
040-660
och stoppade
amerikanska
läkeme
Grovt förenklat kan man säga att ett delsjätten Pfizers bud på Astra Zeneca,
lands välstånd består av vad folk som äger Sveriges enda kvarvarande
tjänar. Alla sorters jobb behövs men om stora anläggning för läkemedelsforsk
alla arbetar i pillerfabriker blir det inte ning.
När han började arbeta var svenska
så mycket pengar över till välfärd,
infrastruktur och pensioner. Viktigast storföretag exportmaskiner. I dag är
är att ha så många högbetalda jobb som de sant globala och därmed på väg att
möjligt, sådana där det går att få mer förlora sin nationella identitet. Erics
för arbetsinsatsen. Enklare jobb behövs son spelar numera en viktig roll som
förstås också.
arbetsgivare och kunskapsutvecklare,
Problemet är att Sverige de senaste inte bara i Sverige utan även i flera andra
decennierna förlorat flera stora inno länder.
Därför känner sig också allt fler län
vativa verksamheter, samtidigt som
konkurrensen i världen snabbt hård der drabbade av globaliseringen. Leif
nat. Konkurrensen gäller inte bara Johansson berättar om hur kineser bit
löner, kunskaper och forskning utan tert klagar på lågpriskonkurrens från
även ägande. I onsdags gav Astra Ze Vietnam och hur politiker världen över
necas ordförande Leif Johansson en låg numera sliter med hur de ska förbättra
mäld men målande beskrivning vid ett utvecklingskraften i sina ekonomier.

sked från Astra Zeneca. Bolaget bygger
ny pillerfabrik i Södertälje. 150 till 250
personer får jobb på en ort som de se
naste åren drabbats av neddragningar
och där det bor många invandrare. Det
kan bli fler jobb. Eftersom tillverkning
av biologiska läkemedel är komplice
rad blir det kanske också ringar på vatt
net inom forskning och utveckling.
Stefan Löfven var inte sen att gratu
lera. Det osar framtid, sade han och
såg lättad ut när han skakade hand
med Astra Zenecas franska vd Pascal
Soriot. Men statsministern har en lång
resa kvar när det gäller att bädda för en
bättre framtid. Det är svårt att bli rik
på en pillerfabrik.

OPINION

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Foto: Panayiotis tzamaros/aFP
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Bostadspriserna

Rättssäk

Resa
i libe
dimm

Vad händer härnäst?
– Nu ligger vi på kommunerna för att färdig
ställa fer evakueringsplatser. Det kan på kort sikt
handla om att få fram exempelvis gymnastiksalar
där man kan ställa upp sängar.

POLETIK

Det krävs en kombination av

direktör Erik Thedéens bild
av läget är inte riktigt lika
dramatisk som Stefan Ingves. Han påpekar att det finns
länder som haft högre skuldsättning än Sverige utan att
hamna i problem, och tvärtom. Men utvecklingen är inte
långsiktigt hållbar, konstaterar han.
– Jag hoppas att vi snart
har ett amorteringskrav. Om
utvecklingen fortsätter åt
fel håll kan det vara aktuellt
med fler åtgärder. (TT)

Ensamkommande flyktingbarn.

Hur gör ni för att lösa den nuvarande
situationen?
– Vi arbetar på intensivt med att få fram nya
boendeplatser. Vi genomför också en ny upp
handling med bredare boendeformer än tidigare.
Husvagn är till exempel en form av boende som vi
nu ska kunna erbjuda. Vi kan inte göra så mycket
mer än att fortsätta att se över alla möjligheter
för att lösa detta.

Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Politisk redaktör: PM Nilsson 08-573 650 98

Riksbankschefen Stefan Ingves viftar
allt häftigare med varningsflaggan.
Boprisutvecklingen och skuldsättningen måste dämpas och för det
behövs sannolikt en kombination
av åtgärder, slår han fast.
Stefan Ingves varnar vid en

Migrationsverkets presstjänst

Vart ska asylsökande som kommer till
Sverige ta vägen nu?
– Vi prioriterar
barnfamiljer och människor med
LEDARE
särskilda
behov
ochE-post
ser ledare@di.se
till att de får ett boende.
Ledarskribenter: Torun Nilsson, Bo Pettersson, Tobias
Wikström, Johan
Östberg.
En del kommer nu att få ordna sitt boende själva.
Vi kan inte erbjuda boenden till ensamstående
män i dagsläget. Vi får se hur situationen ser ut
längre fram, det kan ändras snabbt.

Demokratrins gemenskap är
2
starkare
än det internationella
hatet. Vi böjer våra huvuden
för de döda, men vi
viker aldrig ner oss
för terrorn.

Ekonomi

tiga
byg-

Linus Lindqvist

Kristdemokraten
19 november om
rapporten ”Robotar
som jobbar”.

Källa: SNS Analys nr 32

Källa: Egypt Independent

a

tisdag 25 augusti 2

dN står fri från alla partie
och verkar i en humanistis
– för tolerans, demokrati o

Ni har länge sagt att det råder akut
bostadsbrist för asylsökande. Vad är nytt?
– Vi har arbetat hårt för att hitta bostäder till
alla som söker asyl här under fera månader.
Hittills har vi kunnat erbjuda tak över huvudet.
Nu räcker varken våra egna boendeplatser eller
evakueringsplatser som vi haft tillgång till med
stöd av kommunerna till längre.

150

Ingves skärper
tonen om bopriser

nd/TT

4

DN Ledare

Från och med 19 november kan inte Migrations
verket längre erbjuda boende till alla asylsökande
som kommer till Sverige. Ensamstående män
ombeds att ordna boendet på egen hand.

Upsala Nya Tidning
Fredag 20 november 2015

er

Vart ska asyl
sökande ta vägen?

Sociala insatser görs
effektivast tidigt

Norra Skåne 2
maj om SNSrapporterna
om sociala
investeringar.

Att tidiga insatser kan förebygga kostsamma problem
senare i livet är väl känt. Problemet för de kommuner
som vill försöka följa den insikten är att det inte alltid
är kommunen som tjänar på insatserna. Det är ofta staTOBIASting
WIKSTRÖM
ten eller lands
et/regionen som tar hem vinsten.
I ett försök att komma runt detta budgetmässiga
problem har några kommuner – faktiskt så många som
var femte – skapat någon typ av sociala investeringsfonder, som ska göra just långsiktiga sociala insatser i
Tidning
förhoppningen att det Sundsvalls
ska ge gott resul
tat bådeonsdag
för de 2 december 2015
enskilda människor som berörs och för samhället i vid
mening.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har i
ett projekt studerat det här arbetet och har inte oväntat
kommit fram till att det är ett intressant sätt att jobba
men att det skulle behövas en ut veckling av såväl arbetsmetoder som sätt att mäta effektiviteten.
Norrköping tas som exempel i ett par rapporter
skrivna av professor Lars Hultkrants. Kommunen har
satsat 40 miljoner kronor i en social investeringsfond
i syfte att genom förebyggande arbete bryta negativa
tendenser tidigt och därmed undvika senare kostnader
för insatser i skolan, placering i HVB-hem, stöd till arbetslösa etcetera.
De flesta kommuner som satsar sätter inte in så mycket pengar, vanligast är mindre än tio miljoner. Om det
visar sig att kommunen tjänar pengar på insatserna
från fonden ska ”vinsten” gå tillbaka till fonden för nya
insatser. Ger det vinster för staten är det bra men ger ju
inte kommunen några nya pengar.
Att den här typen av långsiktiga insatser kan göras,
trots de kortsiktiga kommunala budgetprocesserna,
är viktigt. Därför bör, vilket Hultkrantz också föreslår,
riktlinjer, modeller och ”metodstöd” tas fram, kanske
av SKL, kanske av Inspektionen för socialförsäkring,
för att uppmuntra det här sättet att arbeta så att fler
börjar jobba mer långsiktigt. Det tjänar hela samhället
på – inte minst barn och ungdomar med problem.

22 maj om ”SNS/SIFR Finanspanel, ägandet
Robotteknik. Maskinerna DI
av svenska storföretag”.
både tar och ger arbeten 2
Den ökade robotanvändn Ledare | Robotteknik
ningen, hittills mest i induLedare
strin, har som väntat lett
liberal Var inte rädd för robotarna
till ökad produktivitet och
en stark påverkan på den
Havredryckstillverkaren Oatly har använt sig av bland
annat formuleringarna ”No
milk. No soy. No badness”
och ”It’s like milk, but made
for humans” i sin marknadsföring. Misskrediterande och
vilseledande för konsumenterna, menade branschorganisationen Svensk Mjölk och
stämde Oatly vid Marknadsdomstolen.
När domen, efter en drygt års-

lång rättsprocess, nu fallit så
visade det sig att Marknadsdomstolen gick på Svensk
Mjölks linje i merparten av
yrkandena.
Några lämnades dock utan

Oatly får inte heller hävda

att havredryck skulle vara
en mer hälsosam produkt
än mjölk.
Toni Petersson, vd för Oatly,
säger att företaget redan har
tagit bort flera av de formuleringar i sin marknadsföring
som man nu fått bakläxa på
i Marknadsdomstolen. Men
han konstaterar att det är vissa saker som Oatly inte längre kan säga.
– Vi kommer att respekte-

ekonomiska tillväxten.
I storleksordning kan
den jämföras med ångmaskinens genombrott i industrialiseringens begynnelse, enligt nationalekonomiska forskaren Georg Graetz vid Uppsala universitet.
– Och det är mycket,
säger han vid ett SNS-seminarium där de nya forskningsresultaten presenteras.
Tillsammans med kollegan Guy Michaels vid London School of Economics
har de undersökt effekterna av den ökade robotiseringen mellan 1993 och
2007. Ett kraftigt prisras på
robotar medförde en ökad
användning i en rad olika
branscher. Studien antyder,
utan att slå fast säkert, att
lågkvalificerade jobb har
försvunnit som en konsekvens av maskinernas intåg. Men en annan slutsats
är att ett ökat användande
av robotar har bättrat på
produktiviteten. TT
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1 maj. Det handlade om att Alliansen gjort
ett dåligt jobb och vad Socialdemokraterna
● Svensk Mjölk väckte den
kampanj i landets största tid- kan göra bättre, som om de inte redan bildat
25 september 2014 talan
ningar där man försvarade
regering. Talet inleddes med samma fras som
mot Oatly vid Marknadssina reklampåståenden med
Jonas Sjöstedt använde i sitt. Båda vänsterledarna fokudomstolen.
att de är relevanta och följer det allmänna serade
tonläget påpå att kritisera borgarna i stället för att berätta
● Sedan talan väckts följde
marknaden.
en intensiv skriftväxling
mer om sina egen politik. Vänstern saknar inte idéer. De
mellan parterna.
● Marknadsdomstolen
var
är tydligen
bara ganska få.
enig i sin dom att Oatlys
● Huvudförhandlingen hölls
Löfvens tal beskrevs med fog av en kommentator som
marknadsföring varit vilseleunder två dagar i oktober i
”flummigt”. Han skulle ”tillsätta resurser”, ”stärka ungdande och misskrediterande.
år. I samband med huvudförhandlingen i Marknadsdom● Svensk Mjölk fick
rätt på och alla skulle få vara ”inspirerade” på jobbet.
domen”
i stort sett samtliga punkter.
stolen hade Oatly en annonsHur fann Löfven inte
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att berätta. Även en borPolitisk
redaktör
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Marcus
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göraBohlin
som statsminister.
060–197157
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inte märks att man har svårt att
Stefan Löfven var arg i Sundsvall.
FOtO: tt
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Sofia Mirjamsdotter
socialdemokrat att invända mot i allianspolitik utan
sin politik. En del av retori060–197158
osanningar som att förra regeringen inte ville skapa jobb
ken mot Alliansen var dock
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man
undrar i privata företag?
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Robotar blir allt vanligare. FOTO: AP opinion@st.nu
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Metro 20 november om rapporten ”Robotar som jobbar”.
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Inlägg.

Tvinga även bankerna att amortera
insatser för att bromsa racet. Juri
diska hinder fördröjde myndighetens
amorteringskrav. Nu är dock partierna
överens om att det ska införas.
I inspektionens arsenal finns också
en ny sorts skuldtak. Om amorterings
kravet inte räcker hotar Thedéen med
en regel som skulle hindra hushållen
från att ta lån som motsvarar mer än
sex gånger den årliga inkomsten.
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et var en dyster duo som
höll anförande på SNS
årliga konferens om läget i
svensk ekonomi på torsda
gen. Men så var frågan som
dryftades också bostads
priserna och hushållens skuldsättning.
Inget givet glädjeämne.
Bara det senaste året har lägenhets
priserna stigit med 20 procent. Kan det
fortsätta? Bara i en fantasivärld. Men
hur slutet
ska seiut
börsen
årvet ingen.
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Ger det effekt? Riksbankschefen
Stefan Ingves visade diagram som gav
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Ekonomen och forskaren Marieke Bos på Swedish House of Finance tror att ett krav på amortering av bostadslån till och med kan påverka ungas ekono
miska möjligheter att studera. FOTO: EMMA-SOFIA OLSSON
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under andra kvartalet 2015,
skriver Direkt. Ordern är lagd
via Precise Biometrics partner
Carahsoft och inkluderar Tac
tivo för Iphone och Ipad.

Ring före klockan 9 för att få
tidningen utkörd.
Vi strävar efter att din tidning ska
finnas i lådan senast kl 6 mån-fre
och kl 7 på lör-sön.

12 mån fr 3 375 kr,
6 mån fr 1 895 kr,
3 mån fr 995 kr, 1 mån fr 375 kr.
Uppehåll förlänger inte prenumeraCanon äger
tionsperioden.

Fax: 040-93 92 24.
AB KvällstidningenJonas
Expressen
Malmö · © 2015
Kanje Nyhetschef
Annonsavdelningen: 040-602 01 00.
Org nr 556025-4525.
E-post: fornamn.efternamn@kvp.se
Tryckt på:
eller redaktionen@kvp.se.
BOLD/Sydsvenskan
Texter, bilder och annonser lagras
och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
När den förlängda acceptperi
Distribution: 040-31 65 97.
Tryck AB, Malmö.

material publiceras i digitala medier. Den som sänder material till tidningen anses medge digital lagring och publicering.

OROLIG. Stefan Ingves, chef
för Riksbanken, varnar för
att utländska investerare
kan överge svenska
bostadsobligationer.

gång av boräntan motsva
rande en ”normal” reporänte
höjning på 0,25 procent
enheter, enligt Stefan Ingves.
”Vid högre räntenivåer blir
effekten på hushållens
boräntor av ett sänkt ränte
avdrag naturligtvis större.”

B

Sydsvenskan
7 juniKundservice
om rapporten ”Primärvården
efter
Prenumeration
Om tidningen uteblir
Här finns vi
Prenumerationspriser för
Sydsvenskan.se/utebliventidning
Gör dina prenumerationsärenden
Växel: 040-28 12 00
Stora 7 dagar för privatpersoner:
Tidningsbärarna: 0771-87 30 30
på kund.sydsvenskan.se dygnet runt
Post: Sydsvenskan, 205 05 Malmö
vårdvalsreformen”.
Månadsgiro fr 287 kr/mån.
Mån-fre 6-13, lör 6-12, sön 7-12
eller ring 040-93 41 00, för personlig
Besök: Rådmansgatan 16, Malmö
service, mån-fre kl 8-16.30.
Företagsannonser
Personlig service mån–fre 8–16.30.
040-28 18 00 Annonssupport
040-28 17 60 Innesälj

Ett amorteringskrav har
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Nyhetstips: 71234@sydsvenskan.se
Telefon 040-71234, SMS: 71234
Privatannonser
Personlig service mån–fre 9–15.
Telefon: 040-93 44 00, kl 8-16.30.

både åtgärder som har att göra
med efterfrågan på bostäder
men också ytterligare åtgärder

och anser
tryck Stefan
Vill du annonsera?
småUpplaga
effekter
TS-kontrollerad upplaga: 29 000 ex.
Annonsera privat
Ingves.
Tryckt på V-TAB Landvetter.
Telefon: 010-471 51 01
E-post: kundtjanst@hallandsposten.se
Ett halverat
ränteavdrag har
Digital lagring
däremot
lite större
effektmaterial
efter anFör insänt
icke beställt
Annonsera företag
somsvaras
det påverkar
hela stocken
Telefon: 010-471 54 00
ej. Allt material
lagras digitalt
inte
bara och
ny utlåning,
E-post: annonsbokning@stampen.comochoch
publiceras
tillhandahålls
i digitala
liksom i enav
arkivanser
han.medier
En halvering
databas. Denkan
somlåta
sänder
in material
ränteavdraget
drama
anses
digital lagring,
publicetiskt,
menmedge
motsvarar
i dagens
ring samt sådant
tillhandahållande.
lågräntemiljö
endast
en upp

stora och starka kommuner med
centralisering och effektivisering
eller att vilja skapa starka med
borgare med fokus på valfrihet och
egenmakt? Att sammanslagningar
tenderar att öka byråkratin
och skapa fler nivåer i besluts
fattandet?
– Det finns stordriftsfördelar med
samverkan där man kan dela på kostnader och kompetens. En nackdel är
att det inte är säkert att det blir mer
effektivt, det kan bli svårare för insyn
och ansvarsutkrävande, så det finns
många olika osäkerhetsfaktorer att Senaste nytt: bors-nliv.svd.se
väga in.

Flytta till Stockholm
– allt det
Sluta traggla om valfriheten
här kan bli ditt för 2,5 miljoner

Pia Rehnquist Chefredaktör,
de uppenbarligen rätt.
ansvarsutkrävande för elevstf ansvarig utgivare
ernas prestationer.
Utan ledarskap i skolan
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Sydsvenska Dagbladet Snällposten
En tolkning är att friståspelar det ingen rollLars
att Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Grundad 1848 i Malmö
ende skolor har ett mer
politikerna
förbjuder
mobilAnna
Bergenström Redaktionschef
av Bernhard Cronholm
näringslivsinspireratSydsvenska
ledar- Dagbladets
telefoner.
Det
är
liksom
inte
Ann Carlsson
Adm redaktionschef
AB
skap, troligen på grund
av
att
där
problemet
sitter.
Rakel Chukri Kulturchef
Org nr: 556002-7608

fall är
enSocialdemokraternas
lågkonjunktur om
man som
åtgärderna införs samtidigt.
statsministerkandidat inför valet
”Den bedömning vi gör är
2018. För
den rödgröna regeringen
att det inte är en enskild åtgärd
kanskesom
detlöser
voredeklokt.
Och nog
här frågorna
utanger
det skälman
för vissa
borgerliga
politiker
får ta det
steg för steg
och
att oroavidta
sig.ett antal olika åtgärder –
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ökar utbudet
bostäder.”
Tipsa oss! SMS/MMS: HP tips <text> till 720 99 ellersom
mejla
tillavtipsahp@hal

Norrbottens-kuriren 23 mars om rapporten ”Strategier för att möta
småkommunernas utmaningar”.

E

Här har ekonomer pekat på

risken
för prisfall
i värsta
VEM VET?
KANSKE
är detoch
Anders
Yge-

Kina investerar

Vart tog den lilla kommunentaxiföretag
vägen?
"

ingen infört gränskontroller eller
hur Säpos höjda hotnivå påverkar
samhället.

mer i Axis

oden i Canons bud på Axis
löpte ut den 5 maj ägde Canon
motsvarande 84,8 procent av
aktierna i Axis.
Det framgår av ett press
meddelande, enligt Direkt.
Som Canon meddelade
tidigare förlängs inte accept
perioden ytterligare.

I dagsläget ligger amorterings
förslaget på is hos Finansinspek
tionen, men det är långt ifrån av
skrivet som en framtida möjlig
het när det kommer till att angri
pa svenskarnas skuldbörda.
Marieke Bos, forskare på Swedish
House of Finance med privateko
nomi som specialitet, har bland
annat medverkat i en färsk rap
port från Studieförbundet Nä
ringsliv och Samhälle (SNS) som
analyserat effekterna av just ett
amorteringskrav.
– I rapporten pekar vi på att ett
tvingande amorteringskrav för
alla förmodligen inte skulle ge
det bästa resultatet. Det kommer
till ett pris och det priset betalas
av dem som tvingas spara fastän

de egentligen inte behöver göra
det, säger Marieke Bos.
Hon förklarar att det enligt eko
nomisk teori är helt naturligt att
människor under vissa perioder i
livet belånar sig utan att betala av
på skulden.
– När man är ung och förvän
tar sig att ens inkomst ska växa
under yrkeslivet är det logiskt att
låna till konsumtion och investe
ringar för att sedan, i takt med att
inkomsten ökar, betala av på
skulden. När man är 24 år har
man oftast inte pengar till både
en insats i en bostad, räntebetal
ningar och amortering.
Marieke Bos tror att det finns en
risk för att ett allmänt amorte
ringstvång till och med kan få
konsekvenser för unga männis
kors vilja att vidareutbilda sig.
– Ett amorteringstvång tar
bort utrymme för annan kon
sumtion och kan också tänkas
påverka människors studier.
Även om det sannolikt är en liten
effekt är det förstås inte bra om

ett bostadsköp minskar sannolik
heten för att unga människor vi
dareutbildar sig.
Marieke Bos förespråkar alltså
flexibilitet i ett eventuellt regel
verk för amorteringar. Men hon
menar också att just flexibilitet
sällan går hand i hand med tving
ande regler.
– Så fort det blir politik av det
så kommer krav att det ska vara
enkla regler som alla kan förstå.
Ett mer komplext regelverk kan
bli svårare att implementera.
Idén att ta fram ett regelverk
som omfattar alla går ju emot
vad som enligt dig vore den
bästa lösningen?
– Ja, men det finns forskning
som visar att folk tar intryck av
goda exempel. Om politiska
makthavare ställer sig bakom
amortering som ett standardal
ternativ kommer också fler
människor att amortera. Samti
digt finns en risk för att banker
som inte har något intresse av att
kunderna amorterar, inte aktivt

presenterar ett amorteringsalter
nativ för kunderna. Det är alltså
viktigt att det finns ett tydligt
standardalternativ för amorte
ring när banken träffar bolåne
kunden.
En avgörande fråga vad gäller
hela bostadsmarknaden, samt
hur Finansinspektionen, Riks
banken och ansvariga politiker
hanterar den, är om vi har en bo
stadsbubbla i de svenska stor
stadsregionerna. Marieke Bos vill
dock inte ge ett tvärsäkert svar på
frågan vad hon tror.
– Personligen skulle jag luta åt
ett ja, men som ekonom är det en
annan sak.
Det verkar vara en allmän uppfattning att den som väntar med
att köpa en bostad förlorar eftersom priserna kommer att vara
högre om ett år?
– Jo, och det låter för mig väl
digt mycket som en bubbla.
JOEL DAHLBERG
08-13 50 62, joel.dahlberg@svd.se

VAD GÄLLER SAKEN?

Förslaget
på is om ”SNS Konjunkturrådsrapport 2015.
SvD
11lagt
maj
Den svenska skulden”.
Amorteringskraven som skulle
ha införts den 1 augusti innebar
att alla nya bolån med en be
låningsgrad på över 70 procent
skulle amorteras ned med minst

2 procent av det ursprungliga
lånebeloppet varje år. När låne
graden sjunkit under 70 procent
skulle lånen amorteras ned med
minst 1 procent per år, till 50 pro
cents belåningsgrad.

Finansinspektionen (FI) med
delade dessa krav den 11 mars i år.
Den 23 april beslutade FI att av
vakta på grund efter ett kritiskt
remissyttrande från kammarrät
ten i Jönköping som ifrågasatte

myndighetens befogenheter att
införa amorteringsreglerna.
De flesta storbanker kräver i
dag amortering på 10 eller 15 år av
den del av lånet som överstiger en
belåningsgrad på 70 procent. TT
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SNS FÖRTROENDERÅD
SNS Förtroenderåd är SNS högsta beslutande organ. Förtroenderådet består av 213 ledamöter från näringsliv, offentlig förvaltning
och forskning. Rådet sammanträder två gånger per år. Vid dessa
möten utses SNS styrelse, revisorer och valberedning. Ordförande i
SNS Förtroenderåd är Arne Karlsson.

Arne Karlsson, ordförande i SNS Förtroenderåd.

Arne Karlsson

Torbjörn Becker, SITE vid
Handelshögskolan
i Stockholm

Karin Bäckstrand, Stockholms
universitet

Lars Engwall, Uppsala
universitet

Jan Bäckvall

Charlotte Erkhammar, Kreab

Vice ordförande

Erik Belfrage, Consilio
International

Birgitta Böhlin, Lernia

Bengt-Åke Fagerman, Skandia
Liv

Ordförande

Staffan Bohman
Meg Tivéus
Hedersledamöter
Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Jan Wallander
Sten Westerberg

Kenneth Bengtsson,
Systembolaget
Li Bennich-Björkman, Uppsala
universitet

Harry Flam, Stockholms
universitet

Hans Dalborg

Thomas Berglund, Capio

Anders Danielsson,
Migrationsverket

Magnus Billing, Nasdaq
Stockholm
Hans Biörck, Skanska
Anders Björklund, Stockholms
universitet

Mats Andersson, Fjärde APfonden

Eva Fernvall, Apoteket

Thomas Carlzon, Ikea

Lars Berg, Net Insight

Lars-Eric Aaro, ÅF

Martin Andersson, Oliver
Wyman

Olof Faxander

Ann Carlsson, Apoteket

Torborg Chetkovich

Clas Bergström,
Handelshögskolan
i Stockholm

Göran Blomqvist, Riksbankens
jubileumsfond
Pär Boman, Handelsbanken

Annika Falkengren, SEB

Susanna Campbell, Ratos

Eva Cederbalk, Klarna

Gunilla Berg, L E
Lundbergföretagen

Ledamöter
Jonas Abrahamsson, E.ON
Sverige

Lars Calmfors, IIES, Stockholms
universitet

Jens Bengtsson, Roschier

Ulrika Francke, Tyréns
Catrin Fransson, Svensk
Exportkredit
Thomas Franzén

Anna Dreber Almenberg,
Handelshögskolan
i Stockholm

Tomas Franzén, Bonnier

Sten Dunér, Länsförsäkringar

Christer Gardell, Cevian Capital

Per-Anders Edin, Uppsala
universitet

Magdalena Gerger,
Systembolaget

Marie Ehrling, TeliaSonera
Ingrid Eiken, Mäklarsamfundet

Eva Gidlöf, Mondrago
Consulting

Anders Ekblom, Karolinska
Universitetssjukhuset

Staffan Grefbäck, Alecta

Johan Fredriksson,
Praktikertjänst

Mats Granryd, GSMA
Richard Gröttheim, Sjunde
AP-fonden

Ingrid Bonde, Vattenfall
Henrik Borelius, Attendo

Peter Gudmundson, Kungliga
Tekniska högskolan

Gunnar Brock, Stora Enso
Charlotte Brogren, Vinnova

Leif Gustafsson, Stena Recycling

Peggy Bruzelius, Lancelot

Lena Gustafsson, Umeå
universitet

Magnus Brännström, Oriflame

Jörgen Haglind, Tetra Laval
Anna-Clara af Ekenstam, PwC
Klas Eklund, SEB
Karin Apelman,
Exportkreditnämnden

Anna Ekström, Skolverket
Annika Elias, Ledarna

Charlotte Axelsson, Vasallen
Antonia Ax:son Johnson, Axel
Johnson AB
Gustav Bard, Adelis Equity
Partners

Tore Ellingsen,
Handelshögskolan
i Stockholm

Johan Bygge, EQT Partners
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Magnus Hall, Vattenfall
Eva Halvarsson, Andra APfonden
Eva Hamilton
Lovisa Hamrin, Herenco
Ingemar Hansson, Skatteverket
John Hassler, Stockholms
universitet
Toivo Heinsoo, Stockholms läns
landsting

Magnus Henrekson, IFN
Jens Henriksson, Folksam

Annika Lundius, Kollegiet för
svensk bolagsstyrning

Anna Ryott, Swedfund
International

Cecilia Hermansson, Kungliga
Tekniska högskolan

Martin Lundstedt, Volvo

Stefan Ränk, Einar Mattsson

Øystein Løseth

Kerstin Hessius, Tredje APfonden

Jan Löwstedt, Stockholms
universitet

Kerstin Sahlin, Uppsala
universitet

Per Hillström, Morgan Stanley

Johan Magnusson, Första APfonden

Erik Hjalmarsson, Göteborgs
universitet

Elisabet Salander Björklund,
Bergvik Skog
Cecilia Schelin Seidegård,
Länsstyrelsen i Gotlands län

Lars Magnusson, Uppsala
universitet
Johan Malmquist

Sylvia Schwaag Serger, Lunds
universitet

Maria-Pia Hope, Advokatfirman
Vinge

Karin Markides, Chalmers
tekniska högskola

Peter Seger, Sophiahemmet
Johan Sidenmark, AMF

Lars Idermark, Södra Skogsägarna

Jonas Milton, Almega

Gabriella Sjögren Lindquist,
Inspektionen för
Socialförsäkringen

Randi Hjalmarsson, Göteborgs
universitet

Jan-Olof Jacke, AstraZeneca
Agneta Jacobsson, Cushman
& Wakefield

Johan Skoglund, JM
Anitra Steen, AFA Försäkring

Kent Janér, Brummer & Partner

Katarina Steen Carlsson IHE,
Institutet för hälso- och
sjukvårdsekonomi

Christian W Jansson, Apoteket
Johan Karlström, Skanska

Anna Stellinger,
Kommerskollegium

Hans Tson Söderström,
Handelshögskolan i
Stockholm
Sverker Sörlin, Kungliga
Tekniska högskolan
Håkan Sörman, Sveriges
Kommuner och Landsting
Jonas Tallberg, Stockholms
universitet
Daniel Tarschys, Stockholms
universitet
Elisabeth Thand Ringqvist,
Svenska Riskkapital
föreningen
Thomas Thiel, KPMG
Patrik Tigerschiöld, Bure Equity
Michael Treschow, Unilever
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal
högskola
Mathias Uhlén, Kungliga
Tekniska högskolan
Gabriel Urwitz, Segulah

Olof Stenhammar

Harald Mix, Altor Equity
Partners

Emma Stenström,
Handelshögskolan i
Stockholm

Eva-Maj Mühlenbock,
Advokatfirman Lindahl
Eva Mörk, Uppsala universitet
Ann-Sofie Kolm, Stockholms
universitet
Ann Krumlinde, Danske Bank
Sverige
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Per Langer, Fortum Sverige

Tomas Nicolin,
Förvaltningsrådgivaren
Nicolin

Sven Nyman, RAM Rational
Asset Management

Assar Lindbeck, IIES,
Stockholms universitet

Anders Nyrén, Ericsson

Hans Lindblad, Riksgälden

Mikael Odenberg, Svenska
Kraftnät

Christina Lindenius, Svensk
Försäkring

Ola Olsson, Göteborgs
universitet

Martin Lindqvist, SSAB

Ulf Pehrsson, Ericsson

Filippa Lindström, Upplands
Motor
Johannes Lindvall, Lunds
universitet
Ulla Litzén, NCC
Bo Lundgren, Sparbankernas
Riksförbund
Stefan Lundgren, SCB

Harriet Wallberg-Henriksson,
Universitetskanslersämbetet

Lars Nyberg

Laurent Leksell, Elekta

Eva Lindström,
Näringsdepartementet

Daniel Waldenström, Uppsala
universitet

Katarina Nordblom, Göteborgs
universitet

Jacob Wallenberg, Investor
Helena Stjernholm,
Industrivärden

Maj-Charlotte Wallin,
Swedbank

Lars Strannegård,
Handelshögskolan i
Stockholm

Katrin Westling Palm,
Pensionsmyndigheten

Hans Stråberg, Atlas Copco

Annika Winsth, Nordea

Pernilla Ström

Stefan Persson, H&M

Per Strömberg, SIFR

Torsten Persson, IIES,
Stockholms universitet

Jan-Eric Sundgren, Volvo
Anders Sundström, Swedbank

Charlotte Petri Gornitzka, Sida

Lars EO Svensson,
Handelshögskolan i
Stockholm

Annika Rembe, Svenska
institutet

Ulrik Svensson, Melker
Schörling

Lars Renström, Alfa Laval
Ulf Riese, Handelsbanken

Per-Olof Söderberg, Söderberg
& Partners

Irma Rosenberg

Cecilia Vieweg, Electrolux
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
Pehr Wissén, SIFR
Jonas Vlachos, Stockholms
universitet
Michael Wolf, Swedbank
Peter Wågström, NCC
Christina Åkerman, ICHOM
Erik Åsbrink, Alecta
Ingalill Östman,
Länsförsäkringar Göteborg
och Bohuslän
Thomas Östros, IMF
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TACK TILL SNS FORSKNINGSFINANSIÄRER!
Forskningsfinansiärer 2015
Academic Work
Advokatfirmaet BA-HR DA, Norge
Ale kommun
Alecta
Aleris
Altor Equity Partners
AMF
Anthon B Nilsen
Arbetsförmedlingen
Attendo
Avanza
Bonnier
Bräcke Diakoni
Bure Equity
Capio
Cevian Capital
Diaverum
EQT
Ersta Sköndal högskola AB
EY
Famna
FAR
Fjärde AP-fonden
Folketrygdfondet
Folksam
Forum för innovation inom
Transportsektorn
Första AP-fonden
Försäkringskassan
Handelsbanken Liv
Högskolan Väst
IK Investment Partners
Industrivärden
Investor
Katrineholms kommun
KK-stiftelsen
KPMG
KTH
Ledarna
Lernia
Litorina
LO
Länsförsäkringar
Länsstyrelsen i Stockholms län
Lärarförbundet
Magelungen Utveckling
Magnora
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nasdaq OMX

NCC
Nordea Liv & Pension
Nordic Capital
Nordic Healthcare Group
Nordiska ministerrådet
Norrköpings kommun
Nynäshamn kommun
Pensionsmyndigheten
Praktikertjänst
Procuritas
PwC
Ratos
Region Skåne
Roschier
Rädda Barnen
SEB
Segulah
Sjunde AP-fonden
Skandia
SKL
SPP
Stadsmissionens skolstiftelse
Statens tjänstepensionsverk
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
Stockholm Business Region
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Swedavia
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Svensk Försäkring
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Skolledarförbund
Södra
TCO
Team Olivia
Theducation
Tieto
Tillväxtverket
Tomelilla kommun
Trafikanalys
Trafikverket
Tredje AP-fonden
Triton
Täby kommun
Unicef
Valedo Partners
Vattenfall
Forskningsråd, stiftelser m.fl. som
gett anslag till SNS forskning 2015
AFA Försäkrings forskningsstiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius
Stiftelse
Nasdaq OMX Nordic Foundation
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Vinnova

TACK TILL SNS ORGANISATIONSMEDLEMMAR!
Storleksklass I
Alecta pensionsförsäkring
AMF
AstraZeneca
Avanza
Axel Johnson
Electrolux
EQT Partners
Ericsson
Folksam
Handelsbanken
ICA
IKEA
Industrivärden
Investor
Melker Schörling
Nordea Bank
Nordic Capital
PostNord
Sandvik
SCA
Scania CV
SEB
Skandia
Skanska
SKF
Stora Enso
Swedbank
TeliaSonera
Tetra Laval
Vattenfall
Volvo
Storleksklass II
Aleris
Ambea
Andra AP-fonden
Attendo Sverige
Bonnier
Capio
Danske Bank Sverige
E.ON Sverige
Fjärde AP-fonden
Första AP-fonden
Getinge
H&M
Holmen
Länsförsäkringar
NCC
Praktikertjänst
Procuritas Partners
Ratos
Sjunde AP-fonden
SSAB
Tele2 Sverige
Tredje AP-fonden
Storleksklass III
3i Nordic
Academic Work
Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Vinge
AFA Försäkring
AGA
Alfa Laval Corporate
ALMI Företagspartner

Alstom Power Sweden
Apoteket
BillerudKorsnäs
Deloitte
Diplomat Communications
Elekta
EY
Fondbolagens Förening
Fortum Power & Heat
Grant Thornton Sweden
Göteborg Energi
Herenco
Höganäs
If Skadeförsäkring
JM
KPMG
Kreab
Lernia
LKAB
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå
MTR Stockholm
Nasdaq Stockholm AB
Nordic Sugar
PwC
Roschier Advokatbyrå
SKAGEN Fonder
Skellefteå Kraft
SOS Alarm Sverige
Sparbanken Nord
SPP Liv Fondförsäkring
Sveaskog Förvaltnings AB
Swedavia
Svenska Spel
Systembolaget
Södra
Tieto Sweden
Trafikverket
Tyréns
Upplands Motor Holding
Vasakronan
Volati
Storleksklass IV
Adelis Advisory
Akademiska Hus
Altor Equity Partners
Alumni
Anthon B Nilsen Utbildning
Arkitektkopia
Atrium Ljungberg
Assa Abloy
Bain & Company
Bankgirot
BDB Bankernas Depå
BDO
Bergvik Skog
BIMA
Boston Consulting Group
Bristol-Myers Squibb
Brummer & Partners
Bure Equity
Castellum
Cevian Capital
Citi
Cushman & Wakefield

CV Search
Deutsche Bank
Diaverum Sweden
Didner & Gerge Fonder
DNB Asset Management
Ecofin Invest
Ecolean
Einar Mattsson
Ersta Diakonisällskap
Folkbildningsrådet
Gullers Grupp
Hallvarsson & Halvarsson
Hammer & Hanborg
HealthCap
Humlegården Fastigheter
IFS Sverige
IK Investment Partners Norden
Industrifonden
IVL Svenska Miljöinstitutet
Janssen-Cilag
Jernhusen
JKL
Ledarstudion
Leimdörfer
L E Lundbergföretagen
Lifco
Linklaters Advokatbyrå
Litorina
Locum
Länsförsäkringar Sak
Magelungen Utveckling
Max Matthiessen
Mazars SET
McKinsey & Company
Mellby Gård
Merck Sharp & Dohme
MKB Fastighets
Morgan Stanley
Munksjö
Nacka kommun
Net Insight
Odgers Berndtson
Oriflame Cosmetics
Pfizer
Philip Morris
RAM Rational Asset
Management
Salénia
SEB Trygg Liv
Segulah
SIS, Swedish Standards Institute
Skandia Fastigheter
SKL Kommentus
Sophiahemmet
Statisticon
Stena
Stockholmsmässan
Stockholms stads utbildningsförvaltning
Stronghold Invest
Swedfund International
Svensk Exportkredit
Sveriges Privattandläkarförening
Söderberg & Partners
Söderbergföretagen
Tegnergatan
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TNS SIFO
Traction
Triton Advisers Sweden
Trygghetsfonden TSL
Veidekke Bostad
White & Case Advokat
Intresseorganisationer
Bostadsrätterna
Business Sweden
Famna
FAR
Fastighetsägarna Stockholm
Film- och TV-branschens Sam
arbetskommitté (FTVS)
Finansförbundet
Företagarna
HSB Riksförbund
Jernkontoret
KFS Företagarservice
Ledarna
LIF
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Mäklarsamfundet Service
i Sverige
Rädda Barnen
Sparbankernas Riksförbund
Stockholm Business Region
Stockholms Handelskammare
Svensk Energi
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Petroleum & Bio
drivmedel Institutet
Svenska Riskkapitalföreningen
Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Läkarförbund
Sveriges skolledarförbund
TCO
Teknikföretagen
Tågoperatörerna
UNICEF Sverige
Unionen
Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
eHälsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Energimyndigheten
Exportkreditnämnden
Finansinspektionen
Forskningsrådet Formas
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Migrationsverket
Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten
Region Skåne
Riksgälden
Riksrevisionen
SIDA
Skatteverket
Skolinspektionen
Skolverket
Statens tjänstepensionsverk SPV
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms läns landsting
Swedac
Svenska institutet
Svenska Kraftnät
Sveriges Riksbank
Tandvårds- och läkemedels
förmånsverket
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Trafikanalys
Vinnova
Vårdanalys
Stiftelser
Bräcke Diakoni
Kjell & Märta Beijers stift.
Mistra
Riksbankens Jubileumsfond
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
Stockholms Grosshandelssocietet
Trygghetsstiftelsen
Universitet och högskolor
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Kungliga Tekniska högskolan
SLU Uppsala
Umeå universitet/Handels
högskolan

SNS STYRELSE

Sarah McPhee

Lars Bergman

Ann Carlsson

Johanna Frelin

Anna Hedborg

Lars Heikensten

Mia Horn af Rantzien

Per Krusell

Lars G. Nordström

Staffan Salén

SARAH MCPHEE (f. 1954) Ordförande sedan 2015. Styrelseledamot
i Axel Johnson Inc. och Klarna AB. Ordförande i Kungliga Veten
skapsakademins Placeringskommitté.

LARS H EIKENSTEN (f. 1950). Ekon.dr, vd i Nobelstiftelsen, ord
förande i bland annat Expertgruppen för analys och utvärdering av
svensk biståndspolitik.

LARS BERGMAN (f. 1945). Professor i nationalekonomi, Handels
högskolan i Stockholm.

MIA HORN AF RANTZIEN (f. 1953). Vd i SNS, ekon.dr, styrelse
ledamot Sida, ledamot Svenska Institutets insynsråd.

ANN CARLSSON (f. 1966). Vd Apoteket AB, styrelseledamot Axfood
och Svensk Handel.

PER KRUSELL (f. 1959). Professor vid Institutet för internationell
ekonomi vid Stockholms universitet.

JOHANNA FRELIN (f. 1969). Tillträdande vd för Tengbom, och
dessförinnan vd för Hyper Island. Expert i regeringens Medieutred
ning. Styrelseledamot i tidningen Fokus. Tidigare Divisionschef för
Program på SVT.

LARS G. NORDSTRÖM (f. 1943). Styrelseordförande Vattenfall AB.
Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot
i Nordea Bank, Viking Line Abp och Svensk-Amerikanska Handels
kammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.

ANNA HEDBORG (f. 1944). Ordförande i Systembolagets Pensions
stiftelse och Arbetarrörelsens Arkivs Forskningsråd samt ledamot i
SCB:s insynsråd.

STAFFAN SALÉN (f. 1967). Vd i Salénia. Styrelseordförande i
Amapola och E-Work. Styrelseledamot i bland annat Landauer Ltd,
Sagax, Strand Kapitalförvaltning och Westindia AB.

REVISORER
LARS ERIK ENGBERG, auktoriserad revisor.
EVA FERNVALL, kommunikationsdirektör Apoteket AB.

JURIDISK STRUKTUR

SNS verksamhet bedrivs i två juridiska enheter, den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och det av
föreningen helägda Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag. Den viktigaste uppgiften för SNS Service AB är
att fungera som ett servicebolag åt föreningens medlemmar. Inom ramen för den ideella föreningen bedrivs forskning och studier
om viktiga samhällsfrågor.
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PÅ SNS PLAY KAN DU SE VÅRA SEMINARIER
OCH INTERVJUER MED TALARNA

Delta i debatten!
#SNSKUNSKAP

Logotyp SNS
Hagelström Design
Datum 060509

SNS – Kunskap för välgrundade beslut sedan 1948
Jakobsbergsgatan 18, Box 5629, 114 86 Stockholm. Tel: 08-507 025 00. info@sns.se.
Logotyp Pantone 200 C
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C

Logotyp CMYK , Pantone 200 C, (= 0, 100, 63, 12)
Rektanglar 85 % av Pantone 200 C,
(= 0, 85%, 53,55%, 10,2%)

Logotyp svart

Logotyp vit
negativ med utstansad text och rektanglar
( svällning 0,4 pt)

Logotyp 2-färg,
Pantone 200 C
Rektanglar Pantone 1935 C

