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Året i korthet
 

 
SNS är en ideell förening som för- 
 medlar samhällsrelevant forskning 
och skapar mötesplatser för 
kunskaps baserad dialog för att 
underlätta välgrundade beslut i 
näringslivet, politiken och den 
offentliga sektorn. 

278 av Sveriges främsta företag, 
myndigheter och organisationer  
var medlemmar i SNS under 2019. 
SNS anordnade 107 konferenser, 
seminarier och rundabordssamtal 
med drygt 5 800 deltagare. 17 
forskningspublikationer lanserades 
och kommunicera des – skrivna av 
några av de 153 forskare som ingår  
i SNS nätverk. 

Vi eftersträvar en jämn könsbalans. 
Under året var 52 procent av talarna 
och 43 procent av författarna kvinnor. 
SNS verksamhet omnämndes 1 164 
gånger i medierna, varav 370  
i debatt- och ledarartiklar. Deltagarna  
i SNS Samhällsprogram 2019 gav 
utbildningen 4,8 i snittbetyg av 5 
möjliga. 

 
Finansiering
 

 
SNS har tre huvudsakliga finansie-
ringskällor. Medlemsavgifterna från 
företag, myndigheter och organisatio-
ner står för hälften av intäkterna. 
Konferens-, seminarie- och 
utbildningsavgifter samt anslag från 
forskningsstiftelser och forsknings-
bidrag från företag, myndigheter och 
organisationer bidrar med en fjärdedel 
var.
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Vision & mission SNS vision är ett gemensamt kunskaps
byggande för ett bättre samhälle.

SNS mission är att sammanföra akademi, 
näringsliv och offentlig förvaltning för  
att hitta lösningar på centrala samhälls
utmaningar.

Strategiska mål SNS ska vara Sveriges ledande mötesplats 
för saklig samhällsdebatt.

SNS ska vara en viktig kunskapskälla för 
ledande beslutsfattare.

Strategier SamhällSutmaningar
Med hjälp av SNS kvalificerade och breda 
nätverk identifierar vi morgondagens 
 centrala samhällsutmaningar och ligger 
 steget före.

medlemmar
Med starka relationer till våra medlemmar 
och intressenter ökar vi kunskapsutbytet 
och användandet av vårt utbud.

Samarbeten
Med strategiska samarbeten förstärker vi 
SNS relevans och kvalitet.

KommuniKation
Med effektiv kommunikation ökar vi känne
domen om SNS, vår kunskapsprocess och 
vårt utbud.

Kultur
Med en kultur som uppmuntrar experiment
erande förnyar vi vår verksamhet.

Kärnvärderingar  › Oberoende
 › Fördjupning & vetenskaplighet
 › Öppenhet & pluralism

SNS strategi 2020–2024
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Vårt arbete under 2019 med att ta fram 
en ny strategi gav mig anledning att 
summera resultaten från tidigare strate
gier som jag som vd haft ansvar för. 
Under de gångna dryga sju åren har vi 
breddat repertoaren av de ämnen som 
vi belyser, både genom att bedriva fler 
forskningsprojekt och genom att 
expandera mötesverksamheten med fler 
seminarier och ett större antal delta
gare. Vi har också utvecklat vår digitala 
kommunikation med ett större utbud 
av rörligt material och podd. 

Samtidigt har vi lyckats vända ett 
ekonomiskt underskott till balans, 
bland annat genom att öka antalet 
medlemmar och därmed medlemsin
täkterna. Dessa steg från 15,8 miljoner 
kronor år 2013 till 20,4 miljoner kronor 
år 2019. Att många företag, myndig
heter och organisationer väljer att 
engagera sig i SNS ser jag som ett 
kvitto på vår relevans.

Ett mått på SNS internationella 
erkännande är att vi år 2019 för tredje 
gången vann det prestigefyllda Prospect 
Think Tank Award. I motiveringen 
framhöll juryn SNS förmåga att välja 
relevanta ämnen av genuin betydelse 
för samhället och tillhandahålla lös
ningsorienterad och tillämpbar forsk
ning. 

ämnen i foKuS 
Integration och migration ligger högt 
bland prioriterade sakfrågor i olika opi
nionsmätningar. SNS har sedan ett 
antal år belyst dessa frågor inom de tidi
gare forskningsprojekten »Investe
ringar i likvärdiga livschanser« och 
»SNS Utbildningskommission« och 
fortsätter att göra så i det pågående 
projektet »Lärdomar om integration« 
och i seminarieserien »Mötesplats inte
gration«. Sedan 2014 har SNS publice
rat 12 rapporter och anordnat 37 semi
narier och workshops om olika integra
tionsfrågor. År 2019 gav vi också ut en 

omfattande volym om den globala mig
rationens orsaker och konsekvenser. 

SNS Konjunkturråd 2019 satte strål
kastarljuset på kommunernas förmåga 
att klara sitt välfärdsuppdrag. Intresset 
för rapporten har varit stort och förfat
tarna har presenterat den på flera håll i 
landet. Välfärdsfrågorna analyseras även 
i vårt forskningsprojekt »Vård och 
omsorg i det 21:a århundradet« som 
fokuserar på kompetensförsörjning och 
digitalisering. 

Hur olika dimensioner av hållbarhet 
ska hanteras diskuteras i allt fler bran
scher. SNS projekt »Hållbar samhälls
byggnad« studerar bland annat 
bostadsmarknaden och infrastrukturin
vesteringar. När det gäller klimatfrågan 
beslöt vi för knappt två år sedan att 
ägna SNS Konjunkturråd 2020 åt 
svensk klimatpolitik, och att engagera 
en bred grupp av forskare från olika  
discipliner och utgångspunkter, som 
arbetat intensivt med rapporten under 
2019. 

SNS treåriga forskningsprojekt 
»Skatter i en globaliserad värld« start
ade i början av 2019 och har uppmärk
sammats mycket i media. Vi kommer 
löpande att ge kunskapsunderlag till 
den pågående diskussionen om skatter
nas utformning och avslutar projektet 
2022 med en slutrapport.

Vår seminarieserie om ekonomisk 
politik fokuserade under året på olika 
delar av det så kallade januariavtalet, 
bland annat reformeringen av arbets
förmedlingen, utredningen av arbets
rätten och bostadspolitiken. 

Jag är mycket glad för att vi åter har 
demokratifrågorna på SNS agenda. Vi 
har bland annat behandlat tillståndet i 
det svenska kommittéväsendet, disku
terat sociala mediers påverkan på demo
kratin och lyft olika frågor inför EUvalet.

Det övergripande temat för 2019 års 
Tylösandskonferens var utvecklingen 
inom AI och hur den påverkar närings

liv, samhälle och vår vardag. Intresset 
att delta var rekordstort. Konferensen 
följs nu upp med seminarieserien 
»AIskiftet«. 

I december avslutade vi med en av 
årets höjdpunkter, föreläsningen med 
Michael Kremer, en av mottagarna av 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne, ett 
seminarium som vi anordnade i samar
bete med Nobel Prize Museum. 

nytänKande
I december tog också styrelsen beslut 
om SNS nya strategi för de kommande 
fem åren. Grunden är vår vision om ett 
gemensamt kunskapsbyggande för ett 
bättre samhälle. Och att verksamheten 
ska präglas av oberoende, fördjupning 
och vetenskaplighet samt öppenhet och 
pluralism. 

Ett led i vår satsning, att stärka SNS 
som mötesplats och kunskapskälla, är 
det varumärkesarbete som vi genom
fört under året. Våren 2020 lanserar vi 
SNS nya grafiska profil och välkomnar 
er alla till våra nyinredda lokaler, som vi 
hoppas ska ge bra förutsättningar för 
många goda samtal. 

Nya samhällsutmaningar och snabba 
förändringar i vår omvärld, framväxt av 
nya branscher med nya beslutsfattare, i 
kombination med den allt hårdare kon
kurrensen om människors uppmärk
samhet, ställer stora krav på nytänk
ande, kreativitet och experimenterande 
kring hur man kan ta fram och tillgäng
liggöra kunskapsbaserade beslutsunder
lag. Vårt forskarnätverk och våra med
lemmars engagemang är av central 
betydelse för att SNS ska kunna fylla sin 
roll. Jag ser fram emot att fortsätta 
vidareutveckla SNS tillsammans med 
er!

SNS vd Mia Horn af Rantzien

Mia Horn af Rantzien  
har ordet
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Sverige är ett av 
världens mest decen-
traliserade länder, 
där kommunerna 
ansvarar för många 
av välfärdsstatens 

kärnområden inklusive grund- och 
gymnasieskola, äldreomsorg och 
socialtjänst. Det går därför inte att 
överskatta kommunernas samhälls-
ekonomiska betydelse.

Tyvärr kommer kommunernas förut-
sättningar att klara välfärdsuppdraget 
kraftigt försämras inom den närmaste 
framtiden. En åldrande befolkning 
gör att efterfrågan på omsorgstjänster 
ökar, samtidigt som allt färre yrkes-
verksamma ska försörja allt fler perso-
ner som inte arbetar. 

Kommunerna utmanas också av 
att skolan länge dragits med fallande 
resultat. Få söker till lärarutbildningen, 
som dessutom varit starkt ifrågasatt. 
Till detta kommer ett högt flyktingmot-
tagande där många nyanlända är unga, 
vilket sätter ytterligare press på skolan. 
Redan i dag har både skolan och äldre-
omsorgen problem med att rekrytera 
personal. Det kommer sannolikt inte 
att bli lättare på sikt.

Dessa utmaningar drabbar  olika typer 
av kommuner på olika sätt. Växande 
kommuner har en gynnsam ålderssam-
mansättning och en stark skattekraft. 
De behöver investera, bygga ut den 
kommunala verksamheten, infrastruk-
turen och bostadsbeståndet i takt med 
att befolkningen växer. Samtidigt ska 
de lyckas med att integrera ett växande 
antal invandrare. 

Krympande kommuner riskerar att 
gå miste om stordriftsfördelar och har 
svårt att rekrytera den personal som 
krävs för att säkra välfärdens kvalitet. 
Över hälften av kommunerna förväntas 
tappa befolkning de kommande 20 
åren, med reservation för att de senaste 
långsiktiga befolkningsprognoserna 
gjordes före 2015. Samtidigt finns ett 
likvärdighetskrav i kommunsektorn där 
små och krympande kommuner har 
krav på sig att leverera ungefär samma 
service som de växande storstäderna.

I ”SNS Konjunkturrådsrapport 2019” 
diskuterar vi den svenska kommun-
modellens förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar. Vi identifierar 
fyra nödvändiga förändringar:

1 Minska de riktade statsbidragen.  De 
svenska kommunerna tillhandahål-

ler välfärdstjänster inom områden där 
staten har höga ambitioner om kvalitet 
och likvärdighet. På flera områden har 

staten därför ingripit med riktade stats-
bidrag, formulerat nationella mål och 
utformat ett ambitiöst utjämningssys-
tem. Detta medför att lokala politiker 
ibland varken har starka drivkrafter 
eller goda förutsättningar att sköta 
verksamheten effektivt. 

Riktade statsbidrag med syfte att öka 
bemanningen riskerar till exempel att 
motverka teknikomställningar. Stats-
bidragen gör det dessutom otydligt för 
medborgarna vem som egentligen bär 
ansvaret om den kommunala servicen 
inte fungerar. Vi anser att ansvarsför-
delningen mellan staten och kommu-
nerna måste bli tydligare. Staten bör 
därför vara mycket återhållsam med 
riktade statsbidrag och i stället låta de 
kommunala politikerna ansvara för 
prioriteringar inom den egna verksam-
heten.

2 Gör det lättare att utkräva an-
svar av kommunpolitiker.  För att 

väljarna ska kunna straffa makthavare 
som slösat med resurser, svikit vallöf-
ten eller gynnat sig själva på skattebe-
talarnas bekostnad måste det finnas 
goda förutsättningar att kunna utkräva 
ansvar. Vi bedömer att detta brister i 
dag. Exempelvis har informella spel-
regler vuxit fram i kommunpolitiken 
och lokala majoritetskoalitioner har 
blivit allt mer komplexa. 

Det faktum att både majoritet och 
opposition är representerade i kom-
munstyrelse och nämnder fördunklar 
också ansvarsförhållandena. Det 
politiska ansvarsutkrävandet i kommu-
nerna behöver således stärkas. Skilda 
valdagar till riksdag och kommunfull-
mäktige skulle kunna vara ett sätt att 
uppnå detta. En sådan reform tydliggör 
vilka de lokala valfrågorna är och ökar 

sannolikheten att väljarna håller lokala 
politiker ansvariga. 

Skilda valdagar riskerar dock att leda 
till sänkt valdeltagande. Därför bör en 
statlig utredning återigen genomlysa 
förslaget grundligt innan det prövas. 
Dessutom anser vi att ett försök med 
kommunal parlamentarism bör genom-
föras, det vill säga ett majoritetsstyre i 
kommunerna i stället för dagens ord-
ning med kommunstyrelser där samt-
liga partier ingår. En sådan reform kan 
göra det enklare för väljarna att uppfatta 
de lokala politiska skiljelinjerna.

3 Överväg att lyfta bort ansvaret för 
vissa uppgifter från små kommu-

ner.  Om inga förändringar genomförs 
kommer behovet av inkomst- och 
kostnadsutjämningsbidrag till krym-
pande landsbygdskommuner att öka 
ytterligare, något som i förlängningen 
kan göra att utjämningssystemet 
förlorar i legitimitet. En hög grad av 
bidragsfinansiering riskerar dessutom 
att hämma effektiviseringsarbetet och 
det politiska ansvarsutkrävandet. 

Förhoppningen att innovativ lokal 
tillväxtpolitik löser problemen är 
naiv. Det finns ingen evidens för att 
satsningar på marknadsföring genom 
exempelvis resurser till så kallade flagg-
skeppsprojekt eller sponsring av elitlag 
lönar sig. Inte heller är det troligt att 
kommunsammanläggningar leder till 
besparingar för glesbygdskommuner – 

avstånden är ofta för stora. 
De demokratiska kostnaderna 

riskerar däremot att bli höga. Vi anser 
i stället att en asymmetrisk modell bör 
övervägas. I en sådan modell förs an-
svaret för väl avgränsade områden över 
från små kommuner med bristande 
kapacitet till stat, region eller större 
grannkommuner. Man kan då behålla 
närheten och den lokala förankringen 
i de ansvarsområden som stannar hos 
kommunerna, samtidigt som man 
drar nytta av stordriftsfördelar inom 
styrning och administration på de 
ansvarsområden som flyttar. 

Den nu pågående kommunutred-
ningen bör tydligt identifiera vilka 
områden som kan lyftas från vilka kom-
muner och överföras till vilken nivå. En 
uppenbar kandidat är skolan.

4Höj skatter och effektivisera.  Un-
der de närmaste två decennierna 

kommer 1940-talets höga födelsetal att 
leda till att de kommunala utgifterna 
växer snabbare än inkomsterna. Sveri-
ges kommuner och landstings senaste 
Ekonomirapport varnar för ett un-
derskott i kommunsektorn (inklusive 
landstingen) motsvarande 43 miljarder 
kronor redan år 2022. 

På lång sikt kan förbättrad hälsa och 
förlängt arbetsliv motverka kostnads-
trycket som följer av en åldrande 
befolkning. Men under de kommande 
två decennierna ökar behoven så pass 
snabbt att det behövs ytterligare sätt att 
stärka välfärdens finansiering. 

Ett förslag är att uppmuntra kommu-
nerna att samverka mer inom välfärds-
områden. Andra tänkbara vägar som vi 
föreslår är en höjd fastighetsskatt, ökade 
miljöskatter och mer frihet för kommu-
nerna att ta ut avgifter inom exempelvis 
förskola och äldreomsorg. Dessutom 
bör den kommunala verksamheten ef-
fektiviseras, till exempel genom att man 
börjar använda digitala och tekniska 
hjälpmedel i större utsträckning.

Med ovanstående förslag  vill vi öka 
trycket på kommunala politiker att ef-
fektivisera sina verksamheter, och på en 
ny regering att genomföra de reformer 
som krävs för att säkra framtidens 
välfärd.

”Kommunerna kommer inte 
att klara välfärden framöver”

Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras 
kraftigt inom den närmaste framtiden. En åldrande befolkning ökar 
efterfrågan på omsorgstjänster, samtidigt som allt färre yrkesverksamma 
ska försörja allt fler. Vi har identifierat fyra nödvändiga förändringar, 
skriver författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2019.

Kommunerna utmanas av att skolan länge dragits med fallande resultat. Få söker 
till lärarutbildningen, som dessutom varit starkt ifrågasatt, skriver artikelförfat-
tarna. Foto: Pontus Lundahl/TT

SNS Konjunkturrådsrapport 2019.

DN. 
DEBATT 
20190116

Bakgrund. 
Rapporten

○○ ”SNS Konjunk-
turrådsrapport 
2019: Dags för en 
ny kommunmo-
dell?” presenteras 
i dag, 16 januari. 
Artikelförfat-
tarna utgör årets 
konjunkturråd 
och de svarar för 
analys, slutsatser 
och förslag. SNS 
som organisation 
tar inte ställning 
till dessa.

○○ Studieförbun-
det Näringsliv och 
Samhälle (SNS) är 
en oberoende ide-
ell förening som 
har 280 företag, 
myndigheter och 
organisationer 
som medlemmar. 
Verksamheten be-
står av forskning, 
möten och utbild-
ning om viktiga 
samhällsfrågor. 

Eva Mörk (ordförande), professor 
i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Gissur Ó Erlingsson, biträdande 
professor i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet
Lovisa Persson, forskare i national
ekonomi vid Institutet för Näringslivs
forskning (IFN)

_
Över hälften av kommu-
nerna förväntas tappa 
befolkning de komman-
de 20 åren.

_
Förhopp-
ningen att 
innovativ 
lokal till-
växtpolitik 
löser pro-
blemen är 
naiv
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SNS i medier
 

 
Under 2019 hade SNS 1 164 om - 
nämnanden i medierna, varav 370  
i debatt- och ledarartiklar. SNS 
videoinspelningar hade 38 858 
visningar och poddar 33 519 
lyssningar. 3 800 följer SNS på Twitter 
och 2 100 gillar SNS på Facebook. SVT 
Forum har sänt från SNS vid åtta 
tillfällen under 2019.

i
 

SNS reportage 
 

 
Under året publicerade vi 14 avsnitt av 
SNS reportage, som produceras av 
Monopol Media för SNS. Reportagen 
med forskare som skrivit rapporter för 
SNS sänds i anslutning till poddradio-
programmet Kapitalets veckoprogram 
om samhälle, ekonomi och finans. 
Sedan i maj finns de också på en egen 
poddkanal, SNS reportage. De går 
även att hitta på vår playtjänst  
sns.se/play. Bland annat intervjuades 
Eva Mörk om effekter av barnfattig-
dom, Edward Glaeser om att använda 
data från Uber och Yelp för stadsut-
veckling och Fredrik Kopsch om hur 
hyresmarknaden borde reformeras.
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the revolution of artificial 
intelligence iS here
AI is already an integral part of our 
 everyday life. Our social media feeds are 
optimized using AI and media strea
ming sites use AI to suggest shows 
based on our viewing preferences. AI 
can also be used to measure poverty 
reduction and help allocate govern
ment resources. Even though these are 

current applications, the integration of 
AI throughout all functions of society is 
expected to surge in the coming years. 
Therefore, the SNS Tylösand Summit 
2019 addressed the vast AI opportun
ities for public policy and businesses, as 
well as the aspects of regulation and 
ethical usage of AI.

SNS Tylösand Summit 
2019. The AI Revolution
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» In developing 
countries AI can aid in 
measuring poverty 
reduction.« 
Susan Athey

Susan Athey is the Economics of Tech
nology Professor at Stanford Graduate 
School of Business. She was the first 
women to receive the John Bates Clark 
Medal, one of the most prestigious 
awards in economics. She has also wor
ked as a consultant for Microsoft for 
over 10 years. In her talk Athey first 
focused on her work with regards to 
human centered Artificial Intelligence 
(AI). In her words the technology 
should be inspired by human intelli
gence and the development of techno
logy must be guided by how it will 
impact humans. AI and its applications 
should enhance humans, not replace 
them.

Athey elaborated on how AI can 
optimize government resource alloca
tion. With the intention to demystify 
the buzz surrounding AI, she gave 
examples of how AI has been applied  
in different contexts. As a concrete 
example Firecast was mentioned. This 
AI technology collects data on risk 
factors for buildings and predicts which 
buildings are most likely to catch fire. 
From this prediction it is possible to 
prioritize risky buildings for inspec
tions. A very instructive example of AI 
aiding public policy decisions.

However, Athey also highlighted the 
manipulability of the technology. This 
was illustrated with another example, 
the measurement of poverty reduction 
using satellite imagery. Improvements 
in image recognition have made it pos
sible for AI algorithms to interpret the 
satellite images and identify wealth in 
different neighborhoods. In developing 
countries AI can aid in measuring 
poverty reduction. One indication can 
be if a new roof is made of metal, 
instead of tarpaulin or branches. If 
government resources are allocated 
based on these observations, areas that 
has built metal roofs may experience a 
drop in the amount of resources they 

receive. If the allocation strategy is 
public knowledge it entails that there 
might be incentives to cover up a newly 
built metal roof. In other words, it is 
possible to manipulate the technology. 
Therefore, Athey highlighted the 
importance of considering which 
incentives change when AI technology 
is implemented.

Athey turned to the importance of 
recognizing what issues are suitable 
prediction problems and what issues 
are so called »what if« problems. To 
answer the »what if« problems one 
needs to consider the causality of the 
problem, as in »If I implement this 
policy how will my customers react?« 
She gave the example of companies try
ing to predict churn. Machine learning 
is great for predicting which customers 
are in the risk of cancelling a service of 
a company. But the problem is that the 
highrisk churn customers are not the 
ones with the greatest benefit for a 
potential sales call intervention, they 
are likely to cancel the service anyway. 
It illustrates how prediction does not 
provide the remedy.

In order to address »what if« ques
tions Athey proposed that we need 
domain experts and creative data scien
tists in combination with prediction 
algorithms. There is a need for conti
nuous experiments – not just predic
tion – to evaluate interventions and 
policy. She mentioned that such pro
cesses are already in place at large tech 
firms; Google would never make 
changes in an algorithm before it has 
been tested with randomized control 
trials. Athey’s talk focused on the 
opportunities of AI, but her speech 
ended with a cautionary note: all new 
possibilities with AI raise ethical issues 
that need to be addressed.

Susan Athey, the Economics of 
Technology Professor at Stanford 
Graduate School of Business.Firefighting AI.  

How AI can be used  
in public policy
Susan Athey

SNS Tylösand Summit 2019
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» AI is lowering the  
cost of prediction.« 
Avi Goldfarb

Avi Goldfarb is the Rotman Chair in 
Artificial Intelligence and Healthcare 
and Professor of Marketing at Rotman 
School of Management in Toronto. He 
is also Chief Data Scientist at the Crea
tive Destruction Lab and coauthor of 
the bestselling book Prediction Machi
nes: The Simple Economics of Artificial 
Intelligence. In his speech Goldfarb 
introduced the »simple« economics of 
Artificial Intelligence (AI), where a key 
argument is that AI is lowering the cost 
of prediction. Like Econ101 – the intro
ductory course in economics – sug
gests, when something becomes cheap, 
we simply use more of it. Goldfarb 
made parallels to previous tech innova
tions such as the introduction of com
puters. He explained that what the 
computer did was to make arithmetic 
cheap, and therefore we started using 
more of it. At first, the technology was 
applied to clear arithmetic problems, 
such as accounting. But as the techno
logy became even cheaper it transfor
med what was viewed as an arithmetic 
problem. For example, photography, 
once a chemical process, transformed 
into a digital (number based) process.

Goldfarb drew the parallel to AI and 
suggested that at first AI will be used 
for what we typically view as traditional 
prediction problems. For banks, appro
ving or denying a loan is an issue of 
predicting risk, and prediction is what 
AI does better, faster and cheaper than 
humans. However, as AI decreases the 
cost of prediction even further, we will 
observe less traditional applications of 
prediction technology. Selfdriving 
vehicles was mentioned as an early 
example of a less obvious prediction 
problem. In addition to figuring out 
new applications for AI and identifying 
what is an appropriate prediction pro
blem, the challenge for businesses will 
be to figure out what the complements 

to predictions will be. As Goldfarb put 
it: »what will be the cream and sugar of 
prediction?«. The value of the comple
ments to prediction will increase.

Goldfarb turned to the question of 
why prediction is so valuable. His 
answer: because it is part of the deci
sionmaking process, it has little or no 
value on its own. It needs to be accom
panied with judgment and not least 
action. 

Goldfarb ended by proposing a 
thought experiment. Imagine a volume 
dial, but instead of turning up the 
volume you turn up prediction 
accuracy of AI. He then asked how 
your particular industry would change 
as AI gradually improves prediction 
quality. As an example, he mentioned 
Amazon. Like Sears or IKEA, he poin
ted out that they are all essentially cata
logue businesses where the customers 
browse for products they want and 
then put in an order. With just a slight 
turning of the dial, Amazon has imple
mented AI to suggest recommenda
tions for shopping customers, and 
about 5 percent of the time a customer 
buy one of the suggested products. 
Goldfarb pointed out that this is an 
amazing number considering the vast
ness of the Amazon catalogue. But as 
prediction accuracy improves even 
more, Amazon might even change their 
business strategy, from the standard 
»shopping then shipping«strategy to a 
»shipping then shopping«strategy. It is 
only a matter of making the shopping 
prediction accurate enough. Goldfarb 
showed that already in 2013 Amazon 
applied for a patent for anticipatory 
shipping.

Avi Goldfarb, the Rotman Chair in 
Artificial Intelligence and 
Healthcare and Professor of 
Marketing at Rotman School of 
Management in Toronto.

The »simple«  
economics of AI
Avi Goldfarb

SNS Tylösand Summit 2019
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An AI agenda for Sweden
In a session focusing on the Swedish 
response to AI, Marcus Wallenberg, 
Chair of SEB, emphasized that in order 
to stay competitive Sweden needs to be 
in the forefront of AI. He mentioned 
that so far, he had not seen investments 
of the magnitude needed for Sweden to 
compete globally with these issues. He 
expressed worries that Sweden was 
about to fall behind with regards to this 
new technology. To remedy, it is essen
tial that Sweden invests in specialist 
knowledge, focuses on skill develop
ment of existing workforce, joins forces 
other EU countries, links academia, 
business and government even more, 
and shows the courage to set ambitious 
longterm goals for AI.

The introductory talk by Marcus 
Wallenberg was followed by a panel 
where Ann Linde, Minister of Foreign 
Trade, Darja Isaksson, Director Gene
ral at Sweden’s Innovation Agency 
Vinnova, Eva Nordmark, Chair at 
TCO, and Oskar Nordström Skans, 
Professor of Economics and Director of 
Uppsala Center for Labor Studies 
(UCLS), Uppsala University, offered 
their views on the topic of AI in the 
Swedish context.

Ann Linde emphasized that Sweden, 
as a small open economy, is used to 
being exposed to new challenges. But 
just as with previous technologies, not 
everyone will be a winner when AI is 
introduced more broadly. This will pre
sent new challenges for the labor mar
ket. It is therefore of outmost impor
tance that Sweden invests further in 
education and skills development of the 
existing labor force. This is something 
Sweden is very good at from an inter
national perspective, and it will keep 
Sweden competitive in the future.

Darja Isaksson highlighted that it is 
necessary for Sweden to take the lead 

when it comes to developing and 
implementing AI. An important first 
step is that organizations must dare to 
make data available. Sweden has unique 
highquality data that entails a great 
competitive advantage when it comes 
to AI, but if not used, Sweden risks fal
ling behind. She stressed the impor
tance of regulations to be done in a way 
that prevents fragmentation and allows 
for new innovative approaches. 

She called for a sharpened collabora
tion, which she sees as essential for 
overcoming fragmented regulations 
that inhibit the use of big data, and 
encouraged actors to engage in the 
national initiative »AI Innovation of 
Sweden«.

Eva Nordmark also highlighted the 
future labor market adjustments. She 
emphasized that even though jobs  
persist, they are constantly changing. 
Structural transformation will therefore 
be central, and lifelong learning will 
become even more crucial for Sweden’s 
competitiveness.

Oskar Nordström Skans pointed out 
that AI is based on historical data. 
There fore, AI is not suitable for predic
ting effects of paradigm shifts, such as 
the effects of the introduction of AI. 
He added that historically the labor 
market has  been surprisingly stable 
despite large technological advances. 
What may be different about AI is that 
much of the automation takes place in 
the private sector, which has historically 
financed the public sector through 
taxes. A future challenge may therefore 
be how to design appropriate tax bases.

Responsible AI and 
 responsibility for AI
Virginia Dignum is Professor of Social 
and Ethical Artificial Intelligence at 
Umeå University. She was one of the 
first professors to be recruited to the 
Wallenberg AI, Autonomous Systems 
and Software Program (WASP). She 
has also been appointed by the EU 
commission as one of 52 experts to the 
HighLevel Expert group on artificial 
Intelligence. In her talk Dignum focu
sed around ethical considerations of AI 
posing several tough questions. Since 
AI can potentially do a lot of different 
things, we need to ask if it should do 
them. Naturally an array of questions 
followed such considerations. »Who 
should decide? Which values should be 
considered? Whose values?« Dignum 
stressed that these important questions 
need to accompany the implementation 
of AI.

According to Dignum responsibility 
must be considered in design, by design 
and for design(ers). She introduced the 
concept of ART – Accountability, 
Responsibility and Transparency – for 
the indesign processes. She also raised 
the question about teaching ethical 
values and behaviors of artificial auto
nomous systems.

Dignum emphasized that because AI 
is a tool, an artefact, created by humans, 
the technology itself can never be 
responsible. We are responsible. There
fore, it is essential to think about codes 
of conduct, auditing and tools to gua
rantee compliance with guidelines. The 
regulatory frameworks should be a 
steppingstone, not a block to innova
tion.

Avi Goldfarb, Marcus Wallenberg 
and Darja Isaksson.

SNS Tylösand Summit 2019
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Forskningsprojekt

SNS verkar för en mer kunskapsbaserad 
samhällsdebatt genom att publicera 
policyrelevanta forskningsrapporter om 
viktiga samhällsfrågor. Författare är 
svenska och internationella samhälls
forskare. 
 Forskningen bedrivs under full 
vetenskaplig frihet. Forskarna svarar 
självständigt för analyser och  slutsatser. 
SNS som organisation tar inte ställning. 
Kvaliteten säkras genom att SNS knyter 
till sig ledande forskare och genom att 
rapporterna genomgår en vetenskaplig 
granskningsprocess.
 
Under de senaste fem åren har 153 
forsk are bidragit till SNS forsknings
projekt. De kommer från 18 internatio
nella och 25 svenska universitet, hög
skolor och forskningsinstitut:

Beijerinstitutet
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Harvard University
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan Väst
Imperial College Business School
Insitutet för näringslivsforskning
Institutet för arbetsmarknads och 

utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

IVL Svenska Miljöinstitutet
Jönköping Academy for Improvement  

in Health and Welfare
Karolinska Institutet
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and  

Political Science
LudwigMaximiliansUniversität
Lunds universitet
Maastricht University
Massachussetts Institute of Technology
Monash Business School
Northwestern University
PompeuFabra University
Stanford University
Statens väg och trafikforskningsinstitut
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Tilburg University
Umeå universitet
Universitetet i Bergen
University of California
University of Copenhagen
University of DuisburgEssen
University of Florida
University of Pittsburgh
Uppsala universitet
Vinnova
Västra Götalandsregionen
Örebro universitet
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SNS Konjunkturråds rapport 2019. 
Kommunernas framtid

Många små och krympande kommuner 
får allt svårare att klara av sitt välfärds
uppdrag, konstaterar de tre forskare 
som skrivit SNS Konjunkturrådsrap
port 2019. De diskuterar därför refor
mer som kan underlätta för dessa kom
muner att möta framtidens utmaningar. 
Ett alternativ som de anser ska övervä
gas är att vissa uppgifter lyfts bort från 
kommuner med bristande kapacitet. 
De föreslår också att kommunerna får 
större frihet att ta ut avgifter inom för
skola och äldreomsorg samt att staten 
minskar de riktade statsbidragen.

Kommunernas förutsättningar att 
klara välfärdsuppdraget kommer att 
försämras kraftigt inom den närmaste 
framtiden. Men utmaningarna skiljer 
sig åt för olika typer av kommuner. 
Över hälften av Sveriges kommuner 
förväntas tappa befolkning under de 
kommande 20 åren. De krympande 
kommunerna på landsbygden står inför 
särskilt allvarliga problem. Framför allt 
minskar andelen invånare i yrkesarbet
ande ålder och andelen över 80 år ökar. 
I mycket avlägsna landsbygdskommu
ner förväntas försörjningskvoten (hur 
många yngre och äldre en person i 
åldern 20–64 år måste försörja inklu
sive sig själv) stiga till 2,14 fram till år 
2040, medan prognosen för stor
städerna är 1,74.

Landsbygdskommunernas ekonom
iska situation präglas av att de har lägre 
skattekraft än storstadskommunerna, 
samtidigt som de har högre skatte
satser. 25 procent av de mycket avlägsna 
landsbygdskommunernas intäkter 
utgörs av det generella statsbidraget 
och den kommunala utjämningen. 
Motsvarande andel är 7 procent för 
storstadskommunerna, även om an 
delen skiljer sig mycket åt mellan olika 
storstadskommuner.

Forskarna föreslår bland annat föl
jande:
 › Överväg möjligheten att flytta ansva

ret för väl avgränsade områden, till 
exempel skola, från små kommuner 
med bristande kapacitet antingen till 
staten, regionen eller en större 
grannkommun. På så sätt kan man ha 
kvar den lokala förankringen i de 
verksamheter som kommunerna 
behåller, men samtidigt dra nytta av 
stordriftsfördelar inom styrning och 
administration i de verksamheter 
som flyttas från kommunerna.

 › Begränsa de riktade statsbidragen 
kraftigt. Det ökar kommunpolitiker
nas drivkrafter att sköta verksamhet
erna effektivt och gör det tydligare 
för medborgarna att de lokala politi
kerna har ansvaret för den kommu
nala servicen.

 › Uppmuntra kommunerna att öka 
samverkan över kommungränserna 
även inom välfärdsområden, liksom 
till att effektivisera verksamheterna 
genom att använda digitala hjälpme
del i större utsträckning.

Rådet diskuterar också olika sätt att 
klara finansieringen av välfärden i fram
tiden. Bland annat föreslår de att kom
munerna ska ges större frihet att ta ut 
högre avgifter inom förskola och äldre
omsorg. Andra tänkbara vägar är höjd 
fastighetsskatt och ökade miljöskatter. 
För att säkra välfärdens finansiering på 
längre sikt hävdar de att en höjning av 
pensionsåldern är nödvändig. 

Dessutom föreslår de förändringar 
som gör det lättare för väljarna att 
utkräva ansvar av kommunpolitiker. Till 
exempel menar de att en statlig utred
ning bör genomlysa förslaget att införa 
skilda valdagar till riksdag och kom
munfullmäktige.

i
 

Projektfakta
 

 
SNS Konjunkturråd 2019 leddes av 
Eva Mörk, professor i nationalekonomi 
vid Uppsala universitet. Övriga 
ledamöter var Gissur Ó Erlingsson, 
biträdande professor i statsvetenskap 
vid Linköpings universitet, och Lovisa 
Persson, forskare i nationalekonomi 
vid Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN).

Anslag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
Stiftelse.

Tidsplan: 2019.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
08-507 025 64.

 
» Vi tror inte att 
lösningen är att slå ihop 
landsbygdskommuner. 
Det skulle troligen inte 
leda till besparingar 
eftersom dessa 
kommuner är glest 
befolkade och med 
stora avstånd. I stället 
föreslår vi ett antal 
reformer som vi 
sammantaget tror 
skulle kunna förbättra 
situationen.« 
Eva Mörk

Forskningsprojekt
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Eva Mörk, Lovisa Persson och Gissur 
Ó Erlingsson presenterar Konjunktur
rådets rapport 2019. Kommunernas 
framtid på Moderna Museet.

Åsa Romson, Jonas Nycander, John 
Hassler, Björn Carlén, Jonas Eliasson, 
Filip Johnsson, Therese Lindahl, 
Thomas Sterner och Per Krusell.

Under året har SNS konjunkturråd 
2020 arbetat med rapporten »Svensk 
politik för globalt klimat«. I rådet sitter 
John Hassler (ordförande), Björn 
Carlén, Jonas Eliasson, Filip Johnsson, 
Per Krusell, Therese Lindahl, Jonas 
Nycander, Åsa Romson och Thomas 
Sterner, som tillsammans har en bred 
bakgrund inom nationalekonomi, juri
dik, naturvetenskap och ingenjörs
vetenskap. I rapporten beskriver forsk
arna klimatförändringarnas orsaker och 
konsekvenser, ger svar på några av de 
vanligaste frågorna som diskuteras i kli
matdebatten och kommer med förslag 
på politiska åtgärder för att minska 
utsläppen.

15

SNS Konjunkturråd 2020

Forskningsprojekt
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Hållbar samhällsbyggnad

 
Urbaniseringstakten i 
Sverige är fortsatt hög 
och vi står inför stora de
mografiska förändring
ar. Tillsammans med 
den snabba tekniska ut
vecklingen ställer det 
krav på en god samhälls
planering.

befolKningen öKar och  
KoncentreraS till StorStadS
regionerna
Mycket tyder på att majoriteten av de 
nya jobben tillkommer inom tjänste
sektorn som företrädesvis är lokaliserad 
till våra större städer. Det bidrar till en 
stor befolkningsökning i städerna. Fler 
får också längre pendlingsavstånd till 
jobb och skola. För att säkerställa kon
kurrenskraft, geografisk rörlighet och 
god livsmiljö behöver Sverige en fung
erande bostadsmarknad och rätt invest
eringar i transportinfrastruktur och 
samhällsservice. Det kräver finansiering 
och tillgång till kompetent personal. 
Investeringar i fastigheter, transport
infrastruktur och samhällsservice 
påverk ar allt från miljön i staden till 
människors hälsa, jämlikhet, trygghet, 
sysselsättningsnivå och innovations
potential. Här blir det viktigt att konk
retisera och väga olika mål mot varan
d ra när städer byggs ut.

teKniSK utvecKling Ställer  
nya Krav
Den snabba tekniska utvecklingen, i 
kombination med ökad internationali
sering, medför hårdare konkurrens för 
svenska företag från omvärlden. Bland 
annat handeln går igenom en digitali
sering och en allt större del av vår kon
sumtion sker på nätet. Ambitiösa miljö
krav ställer också krav på nya tekniska 
lösningar när det gäller transporter, 
såsom en elektrifiering av landets for
donsflotta.

Samordning mellan Stat,  
Kommun och region
Olika nivåer av offentligt beslutsfat
tande kan sätta upp motstridiga mål. 
Och beslutsfattare på en given nivå i 
den offentliga sektorn har inte alltid de 
medel som krävs för att uppnå de egna 
målen. Detta kan bli problematiskt och 

väcker frågor om samordning. Behöver 
Sverige exempelvis en starkare fysisk 
riksplanering eller mer av nationell styr
ning för transportsystemet?

finanSiering och inveSteringar 
i human och real Kapital
En viktig fråga är hur bostadsbyggande 
och investeringar i infrastruktur, under
håll och samhällsservice ska finansieras. 
Finansieringsmöjligheterna kan se olika 
ut beroende på vilken nivå inom offent
lig sektor det är som genomför projek
tet. En annan fråga är om och i vilken 
grad näringslivet samt pensionsfon
derna ska medverka till finansieringen. 
Flertalet branscher inom bygg, anlägg
ning och transport har i dag problem 
med att rekrytera kvalificerad arbets
kraft. Det finns också tecken på att 
näringslivet tar större ansvar för yrkes
utbildningar och validering av arbets
kraft för att klara bemanningen.

publiKationer 2019
SNS Analys nr 58. Städer och stora data
mängder. Edward Glaeser, professor i 
nationalekonomi, Harvard University.

Kan investeringar i transportinfra
struktur öka produktivitet och sysselsätt
ning? Maria Börjesson, professor i 
nationalekonomi med inriktning mot 
transporter, Statens väg och transport
forskningsinstitut (VTI).

En hyresmarknad i kris. Fredrik 
Kopsch, universitetslektor i fastighets
vetenskap, Lunds universitet.

Seminarier 2019
 › Big data och städers utveckling
 › Statliga investeringar i transport

infrastruktur
 › Hyresrätten i Sverige – vem gynnas 

av nuvarande system?

i
 

Projektfakta
 

 
Referensgrupp: Boverket, Bygg-
företagen, E.ON, Einar Mattsson, 
Ellevio, Infrastruktur departementet, 
Installatörsföretagen, Jernhusen, JM, 
Kommuninvest, Länsförsäkringars 
forskningsfond, Nacka kommun, 
Newsec, Ramboll, Region Stockholm, 
Sjunde AP-fonden, Skandia, Svenska 
Byggnadsarbetare förbundet, Svenskt 
Näringsliv, Trafikverket, Transport-
företagen, Tågföretagen, White 
Arkitekter, Volvo Bussar.

Tidsplan: 2019–2021.

Forskningsledare: Thérèse Lind, 
therese.lind@sns.se, 0739-87 19 11.

Forskningsprojekt
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Lärdomar om integration

 
Projektet syftar till att ta 
fram ny kunskap om hur 
integrationen i Sverige 
fungerar och hur den 
skulle kunna fungera 
bättre.

i
 

Projektfakta
 

 
Finansiering och referensgrupp: A2B 
Sverige, AcadeMedia AB, Arbets-
förmedlingen, Axfood, Axfoundation, 
Finansdepartementet, Intendia Group, 
Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Röda Korset, Samhall, 
Scania CV AB, Skanska AB, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Stockholms 
stads utbildningsförvaltning, Söder            - 
 tälje kommun, Tillväxtverket och 
Unionen.

Tidsplan: 2017–2020.

Forskningsledare: Gabriella Chirico 
Willstedt, gabriella.cw@sns.se, 
0722-43 41 08.

foKuS på arbetSmarKnad  
och utbildning
Hur kan integrationen av nyanlända 
förbättras i Sverige? Skillnaden mellan 
lyckade och misslyckade insatser kan få 
stora konsekvenser för både individ och 
samhälle. För att ta fram ny kunskap 
om hur integrationen i Sverige fungerar, 
och hur den skulle kunna fungera 
bättre, har SNS startat forskningspro
jektet »Lärdomar om integration«. 
Fokus ligger på arbetsmarknad och 
utbildning.

förhållandeviS högt flyKting
mottagande i Sverige
Sverige har de senaste åren skilt ut sig 
med betydligt fler asylansökningar än 
andra europeiska länder. Redan före 
den stora flyktingströmmen 2015 tog 
Sverige emot förhållandevis många 
flyktingar. Under perioden 2012–2014 
tog Sverige, med knappt två procent av 
EU:s befolkning, emot cirka 13 procent 
av alla asylansökningar inom EU. Sedan 
2012 har ungefär vart tredje asylsök
ande barn inom EU sökt sig till Sverige. 
Denna utveckling understryker beho
vet av en väl fungerande integration.

tudelad arbetSmarKnad  
och Stort utbildningS behov
Sverige har den högsta andelen syssel
satta i Europa. Samtidigt är skillnaderna 
på arbetsmarknaden i Sverige mellan 
utrikes och inrikes födda större än i 
övriga Europa. Det tar cirka nio år 
innan hälften av dem som flyktingin
vandrat till Sverige har etablerat sig på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten för 
utomeuropeiskt födda är över 50 pro
cent. Många av de nyanlända behöver 
utbildning. Samtidigt är det exempelvis 
få nyanlända elever som slutför sin 
gymnasieutbildning.

Forskningsprojektet fokuserar på hur 
fler personer som invandrat till Sverige 

ska kunna inkluderas på den svenska 
arbetsmarknaden och hur utbildnings
systemet ska kunna stimulera till bättre 
studieresultat.

publiKationer 2019
SNS Analys nr 56. Kvinnor med flykting
bakgrund i rutsubventionerade företag. 
Johanna Rickne, professor i national
ekonomi, Stockholms universitet.

SNS Analys nr 53. Uppehållstillstånd och 
integration. Elisabet Olme, doktorand 
vid Nationalekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet, Matilda Kil
ström, fil.dr i nationalekonomi och 
seniorekonom på Swedbank Makro
analys.

Seminarier 2019
 › Workshop om rekrytering av ny 

anlända 
 › Nyanländas möjligheter till etable

ring genom YAjobb
 › Integration och tillfälliga uppehålls

tillstånd
 › Sysselsättningskrav i offentliga upp

handlingar
 › Utrikes födda kvinnors arbets

marknads etablering – lärdomar från 
de nordiska länderna

 › Bidrar rut till ökad sysselsättning 
bland kvinnor med flyktingbak
grund?

Forskningsprojekt
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Skatter i en  
globaliserad värld

beSKattning i dag  
och i framtiden
Den svenska offentliga sektorns skatte
intäkter består i huvudsak av skatt på 
arbete och konsumtion. I det offentliga 
samtalet diskuteras ibland om dagens 
skattebaser är de bäst lämpade utifrån 
effektivitets och fördelningsaspekter. 
Det händer också att förslag till nya 
skattebaser föreslås. Exempel på sådana 
förslag är robotskatt, finansskatt, arvs 
och gåvoskatt samt förmögenhetsskatt. 

internationell  
regelharmoniSering
Ett antal samarbeten inom OECD och 
EU har startats under senare år i syfte 
att rita om spelplanen för den interna
tionella beskattningen. Utvecklingen 
drivs av de stora ekonomierna och vän
tas få betydelse för svenska företag, pri
vatpersoner och de svenska offentliga 
finanserna. Flera bilaterala informa
tionsavtal med avsikt att motverka olag
lig skatteundanflykt har också slutits 
mellan länder.

globaliSeringen öKar  
KonKurrenSen
Den svenska ekonomin har internatio
naliserats i snabb takt och svenska före
tag verkar i global konkurrens. Ett skat
tesystem som värnar entreprenörskap, 
innovation och ett visst risktagande är 
viktigt i en globaliserad värld. Interna
tionaliseringen innebär också att kon
kurrensen om välutbildad och kvalifi
cerad arbetskraft ökar över nations
gränserna. 

digitaliSering, teKniSK  
utvecKling och ändrade  
KonSumtionSmönSter
När den stora skattereformen genom
fördes i Sverige för snart 30 år sedan 
användes ännu inte internet i någon 
större utsträckning. I dag digitaliseras 
ekonomin snabbt. För delar av den 

svenska industrin innebär den tekniska 
utvecklingen stora investeringar och 
därmed ett stort risktagande. Digitali
seringen har också medfört att nya 
affärsmodeller som innehåller aspekter 
av delningsekonomin har tillkommit. 
Företag med nya typer av digitala lös
ningar konkurrerar därför med aktörer 
verksamma i den traditionella ekono
min, samtidigt som det ibland är oklart 
hur beskattningen ska ske. 

publiKationer 2019
Svenska skatter i internationell jäm
förelse. Konjunkturinstitutet.

EU och svensk företagsbeskattning.  
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, 
Uppsala universitet.

SNS Analys nr 55. Sänkta arbetsgivar
avgifter för unga. David Seim, docent i 
nationalekonomi, Stockholms universi
tet.

SNS Analys nr 60. Lärdomar om den 
svenska arvsskatten. Sebastian Escobar 
Jansson, forskare i nationalekonomi vid 
LudwigMaximiliansUniversität, 
München.

Seminarier 2019
 › Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter 

för unga
 › Förslag till en ny inkomstbeskattning
 › Hur står sig svenska skatter i en inter

nationell jämförelse?
 › Lärdomar om den svenska arvs

skatten
 › EUrättens inverkan på svensk 

 företagsbeskattning

i
 

Projektfakta
 

 
Referensgrupp: AstraZeneca, Atlas 
Copco, Bostadsrätterna, Ekonomi-
styrningsverket (ESV), EQT, FAR, 
Investor, Konjunkturinstitutet (KI), 
Landsorganisationen i Sverige (LO), 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),  
M Sverige, Mellby Gård, Sveriges 
akademikers centralorganisation 
(Saco), Swedish Private Equity & 
Venture Capital Association (SVCA), 
Skatterättsnämnden, Skatteverket, 
Spotify, Stora Enso, Svenskt 
Näringsliv, Teknikföretagen, Tjänste- 
     männens centralorganisation (TCO), 
Uniper, Vattenfall.

Tidsplan: 2019–2022.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
08-507 025 64.

 
Hur påverkar  
globalisering och 
teknisk utveckling 
skattesystemets  
effektivitet?

Forskningsprojekt
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Vård och omsorg  
i det 21:a århundradet

i
 

Projektfakta
 

 
Finansiering och referensgrupp: 
Apoteket, AstraZeneca, Attendo, 
Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, 
MedLearn, Min Doktor, 
Praktikertjänst, Riksförbundet 
HjärtLung, Socialdepartementet, 
Sophiahemmet, SOS Alarm, Region 
Stockholm, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges Läkarförbund, 
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket, Universitetskanslers ämbetet, 
Vinnova, Vårdförbundet och Västra 
Götalandsregionen.

Tidsplan: 2018–2021.

Forskningsledare: Gabriella Chirico 
Willstedt, gabriella.cw@sns.se, 
0722-43 41 08.

perSonalbriSt  
och reKryteringSbehov
En åldrande befolkning, den tekniska 
utvecklingen och förändrade krav ökar 
efterfrågan på vård och omsorgstjäns
ter. Med dagens arbetssätt och beman
ning är kompetensförsörjningen en av 
vårdens och omsorgens största utman
ingar. Stora pensionsavgångar och per
sonal som lämnar vårdyrkena skapar 
personalbrist, samtidigt som för få 
utbildas. Redan i dag har vård och 
omsorgssektorn betydande rekryter
ingsbehov. Och enligt SCB kommer 
det redan år 2025 att saknas ungefär 
90 000 personer med vård och 
omsorgsutbildning.

ny teKniK Kan bidra till  
bättre reSurSutnyttjande
Brist på personal och innovation riske
rar att på sikt ytterligare öka kostna
derna för vården och omsorgen. Men 
med rätt styrning och implementering 
kan teknisk utveckling skapa möjlighe
ter till förnyade arbetssätt och möjligen 
också underlätta personalförsörjningen.

Forskningsprojektet riktas in på två 
centrala dimensioner av den struktur
omvandling som vården och omsorgen 
står inför. För det första hur kompe
tensförsörjningen kan säkras och för 
det andra hur de möjligheter som 
 teknikutvecklingen medför kan tas  
till vara.

publiKationer 2019
Ersättningen och ehälsan. Peter Lind
gren, vd vid Institutet för hälso och 
sjukvårdsekonomi samt adjungerad 
professor i hälsoekonomi, Karolinska 
Institutet.

SNS Analys nr 54. Medicinsk utbildning 
för framtidens vård. Anders Bergenfelz, 
professor, överläkare i kirurgi, Lunds 
universitet och Skånes Universitetssjuk

hus, Li FelländerTsai, professor, över
läkare i ortopedi, Karolinska Institutet 
och Karolinska Universitetssjukhuset, 
Annika Östman Wernerson, professor, 
överläkare i patologi, Karolinska Insti
tutet och Karolinska Universitetssjuk
huset.

SNS Analys nr 57. Digitala innovations
plattformar i vården – lärdomar från 
ett kvalitetsregister. Anna Essén, docent 
i företagsekonomi vid Handelshögsko
lan i Stockholm, House of Innovation.

SNS Analys nr 62. Sambandet mellan 
volym och kvalitet inom sjukvården. 
Daniel Avdic, Research Fellow, Centre 
for Health Economics, Monash Busi
ness School, Australien.

Seminarier 2019
 › Läkemedelsutredningen presenteras 

på SNS
 › Välfärdsteknik i äldreomsorgen 
 › Hur påverkar ersättningssystemen 

ehälsans utveckling?
 › Patienten som resurs – om patient

delaktighet i vården
 › Utbildning och träning för fram

tidens läkare
 › God och nära vård – seminarium 

med Anna Nergårdh
 › Nyckelfaktorer för lyckad digital  

innovation i vården
 › Göran Stiernstedt presenterar förslag  

för styrning av vården
 › Effekter av att koncentrera delar  

av svensk sjukvård

 
Hur kan kompetens
försörjningen säkras och 
ny teknik användas för 
att möta vårdens och 
omsorgens förändrade 
förutsättningar?

Forskningsprojekt
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Seminarieserier
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Europols förre chef Sir Rob 
Wainwright.

Fredrik Hannerz, chef för 
utsläppshandelsenheten på 
Naturvårdsverket, Jytte Guteland, 
EU-parlamentariker för 
Socialdemokraterna och
Helén Axelsson, Energi- och 
miljödirektör på Jernkontoret.

Sören Holmberg, professor 
emeritus i statsvetenskap, 
Katarina Barrling, docent i 
statsvetenskap vid Uppsala 
universitet, Anders Sundell, lektor 
i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet, och Olof Petersson, 
tidigare professor i statsveten-
skap vid Uppsala universitet.

Ekaterina Zhuravskaya, professor 
i nationalekonomi, Paris School of 
Economics.

SNS/SHOF Finanspanel

IIES/SNS International 
Policy Talks

Finanspanelen är en mötesplats för frå
gor som rör finansmarknaderna. Den 
bildades i samband med finanskrisen 
2008–2009. Sedan dess har finanspa
nelen belyst händelseförlopp och nya 
regelverk på de finansiella markna
derna. Dessa frukostmöten arrangeras 
av SNS och Swedish House of Finance 
(SHOF). Mötena är öppna för anställda 
på företag, myndigheter och organisa
tioner som är med i SNS samt för sär
skilt inbjudna forskare, politiker och 
sakkunniga på departement. 

Seminarier 2019
 › Penningtvätt och den finansiella 

 sektorn
 › Banker i kris – fungerar reglerna i 

praktiken?

 › Rundabordssamtal med en av  
USA:s regionala centralbankschefer

 › Samtal med finansministern om 
EUsamarbetet i ekonomiska och 
finansiella frågor

 › Åtgärder för hållbar finansiering
 › SNS/SHOF Finanspanel besöks  

av ledande expert på finanskriser, 
finansiella konkurser och resolution

 › Vad är Riksbankens uppgift?
 › Bör Sverige gå med i Europas  

bank union?

Välgrundade beslut i privat och offent
lig sektor leder till hållbara lösningar 
och framgångsrika policyer. Inte sällan 
finns dock ett glapp mellan forskningen 
och det omgivande samhället.

Med IIES/SNS International Policy 
Talks erbjuder SNS i samarbete med 
IIES en mötesplats där internationellt 
ledande nationalekonomer presenterar 
aktuell forskning med policyrelevans. 
Det är en möjlighet för SNS medlem
mar att ta del av insikter från internatio
nell forskning och för forskningen att 
fungera som en del av beslutsfattandet i 
Sverige.

Seminarier 2019 
 › Effektiva åtgärder för att minska 

könsskillnaderna på arbetsmarkna
den

 › Hur kan ojämlikheter i hälsa och  
livslängd minskas?

 › Ekaterina Zhuravskaya om fejkade 
nyheters och sociala mediers påver
kan på demokratin

i

i

 
Projektfakta
 

 
Referensgrupp: Pehr Wissén (ordf.), 
Franklin Allen, Martin Andersson, 
Oliver Wyman, Erik Berglöf, Institute of 
Global Affairs, London School of 
Economics, Pål Bergström, 
Handelsbanken, Magnus Billing, 
Alecta, Christina Lindenius, Svensk 
Försäkring, Imperial College London.

Kontakt: Mia Chennell,  
mia.chennell@sns.se, 08-507 025 87.

 
Projektfakta
 

 
Projektledare: Gustav Peldán 
Carlsson, gustav.peldan@sns.se, 
0722-51 57 98.

Seminarieserier
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Mötesplats integration

Samhällsbyggnad  
och hållbarhet

Frågor om migration och integration 
står i dag högt på den politiska dagord
ningen. Målet med seminarieserien 
Mötesplats integration är att öka kun
skapen om integrationens förutsätt
ningar och framgångsfaktorer.

Mötesplats integration är ett forum 
där akademi, näringsliv, offentlig för
valtning och andra samhällsaktörer kan 
dela kunskap och erfarenheter med var
andra. Vi presenterar såväl svenska som 
internationella forskningsstudier. Dess
utom uppmärksammar vi utredningar 
och lyfter fram goda exempel. Vi vill 
tillsammans med seminariedeltagarna 
kartlägga de främsta hindren för lyckad 
integration – och diskutera möjliga lös
ningar.

Aktuella teman är asylmottagnings
systemet, bostadsmarknaden, arbets
marknaden och utbildningssystemet. 

Seminarier 2019
 › Nyanländas möjligheter till etable

ring genom YAjobb
 › Sysselsättningskrav i offentliga upp

handlingar
 › Utrikes födda kvinnors arbets

marknads etablering – lärdomar från 
de nordiska länderna

 › Bidrar rut till ökad sysselsättning 
bland kvinnor med flyktingbak
grund?

 › Hearing om hedersbrott med riks
åklagare Petra Lundh

 › Integration och tillfälliga uppehålls
tillstånd

Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart samhälle är en av vår tids 
största utmaningar. Målet med denna 
seminarieserie är att bidra till ökad kun
skap om hur vi kan hantera denna 
utmaning på bästa sätt.

Genom seminarieserien skapas en 
mötesplats där representanter från aka
demin, näringslivet, den offentliga för
valtningen och andra viktiga sam
hällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer 
och erfarenheter om centrala samhälls
byggnads och hållbarhetsfrågor. Vi 
presenterar forskningsstudier, upp
märksammar relevanta utredningar och 
rapporter samt lyfter specifika sakfrågor 
som kan bidra till ökad kunskap.

Aktuella teman är bland annat trans
portinfrastruktur, energiförsörjning, 
bostäder och teknisk utveckling. 

Seminarier 2019
 › Nya förutsättningar för EU:s 

utsläppshandel
 › Social Impact Investment and finan

cing for sustainable development
 › Klimatpolitiska rådet om vägen till 

en fossilfri transportsektor
 › Effektiva styrmedel för att minska 

 flygets klimatpåverkan
 › Klimatklivet – bidrar det till att 

uppnå klimatmålen?
 › Kärnkraftens roll i klimat och 

näringspolitiken
 › Att skapa ett hållbart livsmedels

system

i

i

 
Projektfakta
 

 
Tidsplan: 2017–2019. 

Finansiering med stöd från 
Tillväxtverket.

Kontakt: Emelie Lekebjer,  
emelie.lekebjer@sns.se,  
08-507 025 99.

 
Projektfakta
 

 
Tidsplan: 2019–2020.

Finansiering med stöd från 
forskningsrådet Formas.

Kontakt: Gustav Peldán Carlsson, 
gustav.peldan@sns.se, 0722-51 57 98.

Seminarieserier
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»Vart är EU på väg?« Ett seminarium med 
demokratitema med Kristin Magnusson 
Bernard, Eva Lindström och Lars 
Danielsson.

23

i
 

Projektfakta
 

 
Finansiering med stöd från Hans and 
Märit Rausing Charitable Trust, 
Riksbankens Jubileumsfond, 
Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Kontakt: Nina Bruce,  
nina.bruce@sns.se,  
08-507 025 74.

Seminarieserie demokrati

Ledande svenska och internationella 
forskare presenterar ny forskning på 
demokratiområdet. 

Startskottet för seminarieserien var 
forskningsrapporten SNS Demokrati
rapport 2017: Samverkan och strid i den 
parlamentariska demokratin, som pre
senterades i september 2017, ett år före 
valet.
 Satsningen knyter an till SNS långa 
historia av uppmärksammad forskning 
om demokratin och det politiska syste
met. Under åren 1995–2011 presentera
des årliga rapporter från SNS Demo
kratiråd. 

Seminarier 2019
 › Rösträttens århundrade: Kampen för 

rösträtt
 › Vart är EU på väg?
 › Fyra statsvetare om demokratins 

framtid
 › Vad händer i EUvalet?
 › Hur har statliga utredningar föränd

rats?

Seminarieserier
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Samhällsprogrammet

Samhällsprogrammet är SNS årliga 
utbildning för chefer och specialister 
inom privat och offentlig sektor som 
behöver förstå hur Sverige och EU 
styrs.

2019 års program började i septem
ber i Stockholm och avslutades i 
november i Bryssel. Deltagarna fick 
bland annat träffa energi och digitali
seringsminister Anders Ygeman, Sys
tembolagets vd Magdalena Gerger, 
Dagens industris politiska redaktör PM 
Nilsson och Europaparlamentarikern 
Alice Bah Kuhnke.

föredrag och StudiebeSöK
Programmet varvar föredrag och stu
diebesök med informella samtal med 
ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, 
journalister, forskare och företags
ledare. Allt som allt medverkar ungefär 
60 talare. I Stockholm träffade deltag
arna bland andra riksdagsdirektören 
Ingvar Mattson och Erik  Engellau  
Nilsson som är vd för Norrsken Foun
dation. I Bryssel besökte gruppen 
Europaparlamentet, EUkommissionen 
och ministerrådet.

För att deltagarna ska förstå hur 
journalister tänker och bli säkrare i sina 
presskontakter ingår ett mediespel som 
iscensätter en granskning av ett företag. 
Under spelets gång guidas deltagarna 
av journalister med lång erfarenhet från 
olika medier.   

högt betyg
Sedan starten 1995 har över 400 perso
ner gått utbildningen. Målet är att varje 
grupp ska vara allsidigt sammansatt 
med en blandning av ledande besluts
fattare i de företag, myndigheter och 
organisationer som är medlemmar i 
SNS. Deltagarna har olika bakgrund, 
kommer från skilda branscher och får 
många tillfällen att dela erfarenheter 
med varandra och talarna. Deltagarna 
har de senaste fem åren gett program
met ett snittbetyg på 4,8 av 5.

är du intreSSerad av  
att gå programmet? 
Läs mer på sns.se/samhallsprogrammet 
eller hör av dig till projektledare Sarah 
Schuster.

i
 

Fakta
 

 
Samhällsprogrammet firar 25 år! 
Över 400 personer har genomfört 
programmet under dessa år. 
Deltagarnas snittbetyg på utbild-
ningen är 4,8 av 5.

Kontakt: Sarah Schuster,  
sarah.schuster@sns.se,  
0708-64 13 32.

SNS vb 2019_INLAGA.indd   25SNS vb 2019_INLAGA.indd   25 2020-03-09   07:33:502020-03-09   07:33:50



26

SNS vb 2019_INLAGA.indd   26SNS vb 2019_INLAGA.indd   26 2020-03-09   07:33:502020-03-09   07:33:50



27

Seminarier  
och konferenser

Johanna Rickne, professor i 
nationalekonomi och verksam vid 
Institutet för social forskning 
(SOFI), Stockholms universitet, 
medverkade på seminariet 
»Bidrar rut till ökad sysselsättning 
bland kvinnor med flykting - 
             bakgrund?«.

januari
Medborgarlön – radikal utopi eller  
realistisk välfärdsreform? 
Andreas Bergh, docent och välfärds
forskare, Nationalekonomiska institu
tionen vid Lunds universitet samt Insti
tutet för Näringslivsforskning (IFN), 
Minna Ylikännö, seniorforskare vid den 
finska folkpensionsanstalten Fpa (Kela) 
samt universitetslektor vid Åbo univer
sitet.

SNS Konjunkturrådsrapport 2019: Dags 
för en ny kommun modell? 
Gissur Ó Erlingsson, biträdande pro
fessor i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet, Eva Mörk, professor i 
nationalekonomi, med särskild inrikt
ning offentlig ekonomi, vid Uppsala 
universitet, Tomas Mörtsell, kommun
styrelsens ordförande i Storumans 
kommun, Lovisa Persson, forskare i 
nationalekonomi vid Institutet för 
Näringslivsforskning (IFN), Annika 
Wallenskog, chefsekonom och chef för 
avdelningen för ekonomi och styrning 
vid Sveriges Kommuner och Landsting.

SNS Förtroenderådsmöte och presentation 
av 2019 års Konjunkturrådsrapport
Eva Mörk (ordförande), professor i 
nationalekonomi, med särskilt inrikt
ning offentlig ekonomi, vid Uppsala 
universitet, Gissur Ó Erlingsson, biträ
dande professor i statsvetenskap vid 
Linköpings universitet, Lovisa Persson, 
forskare i nationalekonomi vid Institu
tet för Näringslivsforskning (IFN), Eli
sabeth Svantesson, ordförande i finans
utskottet och ekonomiskpolitisk tales
person för Moderaterna.

Workshop om rekrytering av nyanlända 
Pegah Afsharian, grundare av Kompis 
Sverige, Pernilla Andersson Joona, 
docent i nationalekonomi vid Institutet 
för social forskning vid Stockholms 

universitet (SOFI), Alaa Angel Jamra, 
Arbetsgivaransvarig, Projektkoordina
tor Antenn, Eva Glaumann, projektle
dare Jobbsprånget, Astrid Gyllenkrok 
Kristensen, verksamhetsledare Yrkes
dörren, Helene Hasselskog, Chef HR 
Organisationsutveckling, PostNord, 
Anna Paulsson, HRspecialist IKEA, 
Mathias Wahlsten, chef verksamhets
analys, Arbetsförmedlingen.

Nyanländas möjligheter till  
etablering genom YAjobb
Pia Enochsson, ordförande, YAdelega
tionen, Marianne Feldt, huvud
sekreterare, YAdelegationen, Lars 
Calmfors, professor i internationell 
ekonomi, Institutet för internationell 
ekonomi (IIES), Stockholms universi
tet, Stefan Björnestöl, ombudsman, GS 
– facket för skogs, trä och grafisk 
bransch, Henrik Smedmark, utbild
ningsansvarig, TMF – Trä och Möbel
företagen, Håkan Björklund, ansvarig 
för public affairs, Axfood,  Mathias 
Wahlsten, enhetschef, enheten verk
samhetsanalys, Arbetsförmedlingen.

februari
Integration och tillfälliga  
uppehållstillstånd
Elisabet Olme, doktorand vid Natio
nalekonomiska institutionen, Stock
holms universitet, Matilda Kilström, fil. 
dr i nationalekonomi och senioreko
nom på Swedbank Makroanalys, Mat
tias Engdahl, fil.dr i nationalekonomi 
vid IFAU – Institutet för arbetsmark
nads och utbildningspolitisk utvärde
ring, Linda Beskow, migrationsjurist 
och rådgivare på Röda korset, Johan 
Forssell, migrationspolitisk talesperson 
för Moderaterna.

Rösträttens århundrade:  
Kampen för rösträtt 
Christina Florin, professor emerita, 

i
 

Fakta
 

 
Vid SNS seminarier, konferenser och 
rundabordssamtal förmedlar 
forskarna sina resultat och deltagarna 
delar med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter. Det leder till nya insikter 
och djupare förståelse mellan 
näringsliv, politik, förvaltning och 
forskning.

Under 2019 anordnades 107 
konferenser, seminarier och 
rundabordssamtal med drygt 5 800 
deltagare.

Vi eftersträvar en jämn könsbalans. 
Under året var 52 procent av talarna 
och kvinnor.
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Historiska institutionen vid Stockholms 
universitet, Josefin Rönnbäck, universi
tetslektor och fil.dr i historia, Institu
tionen för ekonomi, teknik och sam
hälle vid Luleå tekniska universitet, 
Lena Wängnerud, professor i stats
vetenskap vid Göteborgs universitet.

SNS/SHOF Finanspanel:  Penningtvätt 
och den finansiella sektorn
Sir Rob Wainwright, tidigare chef för 
Europol, nu verksam på  Deloitte.

Återträff SNS Samhällsprogram: Samtal 
med chefsåklagare Lise Tamm 
Lise Tamm, chefsåklagare på Riksenhe
ten mot internationell och organiserad 
brottslighet.

Välfärdsteknik i äldreomsorgen 
Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges 
Ingenjörer och regeringens särskilde 
utredare i Utredningen om välfärdstek
nik i äldreomsorgen,  Lenita Granlund, 
andre vice ordförande, fackförbundet 
Kommunal, Mikaela Lundqvist, mark
nads och verksamhetsutvecklingschef, 
Attendo, Lotta Stenberg, dataskydds
ombud samt medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, Bräcke diakoni, Ulrika 
Winblad, docent, Institutionen för 
folkhälso och vårdvetenskap, Uppsala 
universitet. 

Nya förutsättningar för EU:s  
utsläppshandel
Peter Birch Sørensen, professor i natio
nalekonomi vid Köpenhamns universi
tet och ordförande i Danmarks klimat
råd, Svante Mandell, forskningschef för 
avdelningen för miljöekonomi vid 
Konjunkturinstitutet, Jytte Guteland, 
EUparlamentariker för Socialdemo
kraterna, Fredrik Hannerz, chef för 
utsläppshandelsenheten på Naturvårds
verket, Helén Axelsson, Energi och 
miljödirektör på Jernkontoret, John 
Hassler, professor i nationalekonomi 
vid Institutet för internationell eko
nomi vid Stockholms universitet.

marS
Läkemedelsutredningen presenteras  
på SNS
Ann Carlsson, vd, Apoteket AB, 
Suzanne Håkansson, Senior Director 
Government Affairs Europe, AstraZe
neca, Gerd Lärfars, docent, ordförande 
i NTrådet, ordförande i läkemedels
kommittén och chef för enheten Läke
medelsstöd på Hälso och sjukvårdsför
valtningen i Stockholms läns landsting 
(numera Region Stockholm), Joakim 
Ramsberg, huvudsekreterare, Läkeme
delsutredningen, Katarina Steen Carls
son, docent, forskningsledare vid Insti
tutet för hälso och sjukvårdsekonomi 
(IHE) och forskare i hälsoekonomi vid 
Lunds universitet.

Försvarsminister Peter Hultqvist om det 
nordiska försvars samarbetet
Peter Hultqvist, försvarsminister, 
AnnSofie Dahl, docent i internationell 
politik, Nonresident Senior Fellow, 
Atlantic Council (US).

IIES/SNS International Policy Talks: 
Effektiva åtgärder för att minska köns
skillnaderna på  arbetsmarknaden 
Arizo Karimi, postdoktor i nationaleko
nomi, Uppsala universitet och Uppsala 
Center for Labor Studies, Åsa Lindha
gen (MP), jämställdhetsminister samt 
minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation, Bar
bara Petrongolo, professor i national
ekonomi, Queen Mary University of 
London.

Den nya ekonomiska politiken i Sverige 
Urban Hansson Brusewitz, general
direktör, Konjunkturinstitutet, Clas 
Olsson, generaldirektör, Ekonomistyr
ningsverket, Anna Breman, chefseko
nom, Swedbank, Susanne Ackum, dok
tor i nationalekonomi, tidigare bland 
annat statssekreterare vid Finansdepar
tementet.

Vart är EU på väg? 
Lars Daniels son, ambassadör och stän
dige representant vid Sveriges ständiga 
representation till EU, Eva Lindström, 
svensk ledamot i Europeiska revisions
rätten, Kristin Magnusson Bernard, 
global chef för makroekonomisk analys 
på Nordea och Sverigechef på Nordea 
Markets.

Fyra statsvetare om demokratins framtid 
Katarina Barrling, docent i statsveten
skap vid Uppsala universitet och verk
sam vid IPF, Institutet för personal 
och företagsutveckling, Sören Holm
berg, professor emeritus i statsveten
skap, Olof Petersson, tidigare professor 
i statsvetenskap vid Uppsala universitet, 
Anders Sundell, lektor i statsvetenskap 
vid Göteborgs universitet.

Social Impact Investment and financing 
for sustainable development
Karen Wilson, Team Leader Social 
Impact Investments, OECD, 
Christopher Flensborg, Head of Cli
mate & Sustainable Finance, SEB, 
Tove Larsson, Chief Investment Offi
cier, Norrsken Foundation, Hugo 
Mörse, Head of Leksell Social Venture.

Hur påverkar ersättningssystemen  
ehälsans utveckling? 
Peter Lindgren, vd vid Institutet för 
hälso och sjukvårdsekonomi samt 
adjungerad professor i hälsoekonomi 
vid Karolinska Institutet, Lina Maria 
Ellegård, forskare, Nationalekonomiska 
institutionen, Lunds universitet, Maria 

i
 

Fyra statsvetare om  
demokratins framtid 

 
Vid ett välbesökt lunchseminarium 
diskuterade fyra av Sveriges ledande 
statsvetare demokratins framtid. 
Katarina Barrling och Sören Holmberg 
analyserade den inneboende 
spänningen i vad de kallar demokra-
tins triangeldrama. Olof Petersson 
talade om vilka funktioner partier har i 
dagens och morgondagens Sverige. 
Anders Sundell resonerade kring det 
politiska deltagandets betydelse för 
demokratin, särskilt på internet och i 
sociala medier.
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Frisk, ordförande, Regionstyrelsen, 
Region Jönköping, Livia Holm, 
utvecklingschef, Kry, Agneta Rönn, 
senior rådgivare, Sveriges Kommuner 
och Landsting (numera Sveriges Kom
muner och Regioner).

Klimatpolitiska rådet om vägen till  
en fossilfri transportsektor
Anders Berger, Director Public Affairs, 
Volvo Group, Ingrid Bonde, ord
förande, Klimatpolitiska rådet, Mattias 
Dahl, vd, Transportföretagen.

april
Effektiva styrmedel för att minska  
flygets klimatpåverkan
Anna Soltorp, hållbarhetschef, flygbo
laget BRA, Lena Wennberg, miljöchef, 
Swedavia, Maria Wetterstrand, reger
ingens särskilde utredare i Utredningen 
om styrmedel för att främja användning 
av biobränsle för flyget, Jonas  Åkerman, 
forskare vid Institutionen för hållbar 
utveckling, miljövetenskap och teknik, 
avdelningen för strategiska hållbarhets
studier, KTH.

SNS/SHOF Finanspanel: Banker i kris 
– fungerar reglerna i praktiken? 
Bo Becker, professor i finansiell eko
nomi, Handelshögskolan i Stockholm, 
Hans Lindblad, generaldirektör, Riks
gälden, Louise Lundberg, Vice Presi
dent and Senior Credit Officer, Moo
dy’s Investors Service.

Ansvarsutkrävande i ett nytt  
kommun politiskt landskap 
Gissur Ó Erlingsson, biträdande pro
fessor i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet, Monica Lindell Rylén (S), 
kommunalråd och 1:e vice ordförande  
i kommunstyrelsen i Strängnäs, Jens 
Runnberg, politisk redaktör vid Dalar
nas Tidningar, Gunnar Selberg (C), 
kommunalråd och ordförande i kom
munstyrelsen i Kiruna.

Journalisterna, politikerna  
och kampen om agendan
Roberta Alenius, tidigare presschef i 
Regeringskansliet, Viktor BarthKron, 
politisk kommentator på tidskriften 
Kvartal, Lena Mellin, politisk kommen
tator och ställföreträdande ansvarig 
utgivare på Aftonbladet, Gunnar 
Nygren, professor i journalistik vid 
Södertörns högskola.

SNS årliga träff för vd och gdassisten
ter: samtal med Anna Kinberg Batra
Anna Kinberg Batra, före detta parti
ledare för Moderaterna.

Patienten som resurs –  
om patientdelaktighet i vården
Sara Riggare, doktorand i hälsoinfor
matik vid Karolinska Institutet, spets

patient med Parkinsons sjukdom samt 
projektkoordinator för projektet 
»Spetspatienter – en ny resurs för hälsa« 
som delfinansieras av Vinnova, Sarah 
Sim, fil. dr, projektledare på Swedish 
Standards Institute (SIS) och sekrete
rare för den europeiska standardise
ringskommittén »CEN/TC 450 
Patient involvement in personcentered 
care«, Karl Swedberg, överläkare, senior
professor i kardiologi och vårdveten
skap, vetenskaplig rådgivare vid Cen
trum för personcentrerad vård vid 
Göteborgs universitet (GPCC) och 
ordförande i TK 602, den svenska 
kommittén för »CEN/TC 450 Patient 
involvement in personcentered care«, 
Kajsa Westling, utredare och projektle
dare för rapporten »Från mottagare till 
medskapare« på Myndigheten för vård 
och omsorgsanalys.

Klimatklivet – bidrar det till  
att uppnå klimatmålen? 
Marlene Burwick, riksdagsledamot, 
miljö och jordbruksutskottet, Social
demokraterna, Björn Carlén, forskare 
miljöekonomiska enheten, Konjunk
turinstitutet, Andreas Hagnell, hand
läggare/expert miljö och energi, Sveri
ges Kommuner och Landsting (numera 
Sveriges Kommuner och Regioner), 
Cecilia Kellberg, revisionsdirektör, 
Riksrevisionen, Jessica Rosencrantz, 
miljö och klimatpolitisk talesperson, 
Moderaterna, Nanna Wikholm, pro
jektledare Klimatklivet, Naturvårdsver
ket. 

Vårpropositionen presenteras på SNS
Max Elger, statssekreterare hos finans
minister Magdalena Andersson, John 
Hassler, professor i nationalekonomi, 
Institutet för internationell ekonomi 
(IIES), Stockholms universitet, 
 Elisabeth Svantesson, Moderaternas 
ekonomiskpolitiska talesperson och 
vice ordförande i finansutskottet. 

maj
Sysselsättningskrav i offentliga  
upphandlingar
Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommen
tus, Inger Ek, gd, Upphandlingsmyn
digheten, Gunnar Hagman, vd, Skan
ska Sverige, Rikard Jermsten, gd, Kon
kurrensverket, Martin Kruse, upphand
lingschef, Arbetsförmedlingen, Birgitta 
Laurent, upphandlings och konkur
rensexpert, Svenskt näringsliv, Monica 
Lingegård, vd, Samhall, Sofia Lund
berg, docent i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan vid Umeå universi
tet, Veronica Magnusson, förbundsord
förande Vision, Maja Ohlsson, samord
nare på Inköp och Upphandling, Göte
borg stad, Roger Rang, inköpsstrateg 
Socialt Ansvarstagande, Trafikverket, 
Ardalan Shekarabi, civilminister, 

i
 

Effektiva styrmedel för att  
minska flygets klimatpåverkan  

 
Utsläppen från flygsektorn behöver 
minska om Parisavtalets 1,5-graders-
mål ska kunna uppnås. Men vilka 
styrmedel är mest effektiva för att 
lyckas med detta? Är lösningen att öka 
användningen av biobränslen? Och 
hur mycket kommer vi egentligen att 
kunna flyga i framtiden? Det 
diskuterade Maria Wetterstrand, 
regeringens särskilde utredare, 
tillsammans med forskare och 
representanter från flygbranschen.
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Andrea Sundstrand, docent i offentlig 
rätt, juridiska institutionen vid Stock
holms universitet, Patrik Tengberg, 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stock
holms stad.

Vad händer i EUvalet? 
Christofer Fjellner, avgående EUparla
mentariker (M/EPP), Göran von 
Sydow, forskare i statsvetenskap och 
tillförordnad direktör, Svenska institu
tet för Europapolitiska studier (Sieps), 
Åsa Westlund, riksdagsledamot och 
ordförande i EUnämnden (S), tidigare 
EUparlamentariker 2004–2014.

Arbetsförmedlingens framtid
Cecilia Fahlberg, arbetsmarknadsutred
ningens särskilda utredare, Ylva Johans
son, arbetsmarknadsminister (S), Oskar 
Nordström Skans, professor i national
ekonomi, Uppsala universitet, och för
fattare till SNS Konjunkturrådsrapport 
2017 ”Åtgärder för en inkluderande 
arbetsmarknad”, Mikael Sjöberg, 
Arbetsförmedlingens generaldirektör, 
Martin Ådahl, riksdagsledamot och 
arbetsmarknadspolitisk talesperson (C).

Utbildning och träning  
för framtidens läkare
Anders Bergenfelz, professor, över
läkare i kirurgi, Lunds universitet och 
Skånes Universitetssjukhus, Li  

FelländerTsai, professor, överläkare i 
ortopedi, Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Annika Östman Wernerson, professor, 
överläkare i patologi, Karolinska Insti
tutet och Karolinska Universitetssjuk
huset, Sofia Rydgren Stale, andre vice 
ordförande och ordförande utbild
nings och forskningsrådet, Sveriges 
Läkarförbund, Martin Wohlin, Univer
sitetslektor i akutsjukvård samt Läkar
chef för Internmedicin och Akutsjuk
vård, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Så kan vi förebygga den organiserade 
brottsligheten 
Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd 
och gruppledare för kommunfullmäk
tigegruppen för Moderaterna i Stock
holms stad, Erik Nord, chef polisom
råde Storgöteborg, Amir Rostami, fil.dr 
vid Sociologiska institutionen på Stock
holms universitet och forskare på Insti
tutet för framtidsstudier (IFFS), Lise 
Tamm, chefsåklagare på Riksenheten 
mot internationell och organiserad 
brottslighet.

SNS/SHOF Finanspanel: Samtal med 
finansministern om EUsamarbetet i  
ekonomiska och finansiella frågor
Magdalena Andersson, finansminister, 
Kristin Magnusson Bernard, global 
chef för makroekonomisk analys på 
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Nordea och Sverigechef på Nordea 
Markets, tidigare verksam på IMF, 
ECB och EUkommissionen, Martin 
Blåvarg, koncerncontroller på Svenska 
Handelsbanken, har tidigare arbetat på 
Finansinspektionen och Riksbanken.

Effekter av sänkta arbetsgivar avgifter  
för unga
David Seim, docent i nationalekonomi, 
Stockholms universitet, Stefan Carlén, 
chefsekonom, Handelsanställdas för
bund, Iida Häkkinen Skans, senior 
arbetsmarknadsekonom, Konjunktur
institutet, Lars Ilmoni, näringspolitisk 
expert, ICAhandlarnas förbund.

Bostadspolitiken i fyrpartiupp görelsen
Stefan Attefall, strategisk rådgivare, 
tidigare civil och bostadsminister (KD) 
i regeringen 2010–2014, Peter Eng
lund, professor emeritus, Handelshög
skolan i Stockholm, och ledamot, 
Finanspolitiska rådet, Henrik Lande
lius, affärsområdeschef NCC Building 
Sweden, Martin Hofverberg, chefseko
nom, Hyresgästföreningen, Annika 
Winsth, chefsekonom, Nordea.

Utrikes födda kvinnors arbetsmarknads
etablering – lärdomar från de nordiska 
länderna
Gulan Avci, Liberalernas integrations
politiska talesperson och förste vice 
ordförande i arbetsmarknadsutskottet, 
Catrine Bangum, seniorrådgivare, 
avdelningen för kunskap och välfärd, 
Nordiska ministerrådet, Frida Karlsson, 
revisor och medförfattare till »Jäm
ställdhetsintegrering av integrations
politiken – ett outnyttjat verktyg«, 
Riksrevisionen, Josefine Palmqvist 
Schultz, projektledare för ESFprojek
tet Jämställd etablering, Arbetsförmed
lingen.

juni
Förslag till en ny inkomstbeskattning
Spencer Bastani, docent i nationaleko
nomi, Linnéuniversitetet och medför
fattare till ESOrapporten ”Skillnad på 
marginalen”, Jörgen Hellman (S), ord
förande i riksdagens skatteutskott, Åsa
Pia Järliden Bergström, LOekonom, 
Jacob Lundberg, chefsekonom på 
 Timbro, Katarina Nordblom, docent i 
nationalekonomi, Göteborgs universi
tet, Karin Pilsäter, utredare på TCO, 
Håkan Selin, docent i nationalekonomi 
och verksam vid Institutet för arbets
marknads och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU) och medförfattare 
till ESOrapporten »Skillnad på margi
nalen«.

Den globala migrationens orsaker  
och konsekvenser
Katarina Areskoug, chef för Europeiska 
kommissionens representation i Sve

rige, Ulf Kristersson, partiledare, 
Moderaterna, Joakim Ruist, fil.dr i 
nationalekonomi, Göteborgs universi
tet, Annika Sundén, analysdirektör, 
Arbetsförmedlingen, och ledamot, 
Delmi.

SNS ordinarie förtroenderåds möte  
och sommarmingel 2019 
Mikael Elinder, docent och lektor i 
nationalekonomi vid Uppsala universi
tet och även verksam vid Institutet  
för Näringslivsforskning (IFN), Li 
 FelländerTsai, professor, överläkare  
i ortopedi, Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset,  
Henrik Andersson, fil.dr i nationaleko
nomi och forskare vid Statsvetenskap
liga institutionen, Uppsala universitet, 
Urban Englund, styrelseordförande, 
Praktikertjänst, Annika Sundén, analys
direktör, Arbetsförmedlingen.

Statliga investeringar  
i transportinfrastruktur
Maria Börjesson, professor i national
ekonomi med inriktning mot transpor
ter, Statens väg och transportforsk
ningsinstitut (VTI), Pär Helgesson, 
chef för portfolio and project manage
ment office, SJ AB, Ulf Perbo, Chef 
Näringspolitik, Transportföretagen, 
Erika Ullberg, oppositionsregionsråd 
(S), Region Stockholm, Lars Westin, 
professor i regionalekonomi, Centrum 
för regionalvetenskap, Umeå universi
tet.

Kärnkraftens roll i klimat och  
näringspolitiken 
Malin Dahlroth, finansdirektör, Uni
per, Anna Dahlqvist, forskare, miljö
ekonomiska enheten, Konjunkturinsti
tutet, Thomas Sterner, professor i  
miljö ekonomi, Göteborgs universitet, 
Lennart Söder, professor i elkraftssys
tem, KTH, Janne Wallenius, professor i 
reaktorfysik, KTH, och medgrundare 
till företaget LeadCold Reactors.

Hur kan ojämlikheter i hälsa  
och livslängd minskas? 
Petra Persson, assistant professor i 
nationalekonomi, Stanford University, 
Mårten Palme, professor i socialförsäk
ring, nationalekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Bidrar rut till ökad sysselsättning bland 
kvinnor med flyktingbakgrund? 
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, 
Kommunal, Anders Forslund, professor 
i nationalekonomi vid Institutet för 
arbetsmarknads och utbildningspoli
tisk utvärdering (IFAU), Monica Lind
stedt, grundare av Hemfrid, Johanna 
Rickne, professor i nationalekonomi 
och verksam vid Institutet för social 
forskning (SOFI), Stockholms universi

Andreas Bergh, docent och 
välfärdsforskare, National-
ekonomiska institutionen vid 
Lunds universitet samt Institutet 
för Näringslivsforskning (IFN) på 
seminariet »Medborgarlön 
– radikal utopi eller realistisk 
välfärdsreform?«. 

i
 

Den globala migrationens  
orsaker och konsekvenser
 

 
Migrationen har kommit att bli en av 
samtidens mest aktuella frågor. I en ny 
bok från SNS beskriver nationalekono-
men Joakim Ruist varför människor 
migrerar, hur de klarar sig i de nya 
länderna och vilka konsekvenser det 
får i mottagarländerna. Bokens 
slutsatser kommenterades av bland 
andra Moderaternas partiledare Ulf 
Kristersson och Arbetsförmedlingens 
analysdirektör Annika Sundén.
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tet, Annika Qarlsson (C), riksdagsleda
mot och förste vice ordförande i 
EUnämnden.

God och nära vård – seminarium  
med Anna Nergårdh 
Maja Fjaestad, statssekreterare hos 
 socialminister Lena Hallengren, Lise 
Lidbäck, förbundsordförande för 
 Neuroförbundet, Anna Nergårdh, 
 särskild utredare i utredningen Sam
ordnad utveckling för god och nära 
vård (S 2017:01), Heidi Stensmyren, 
ordförande för Sveriges läkarförbund, 
Erik Strand, vd för Praktikertjänst.

juli
SNS i Almedalen: nya utmaningar  
för svensk energiförsörjning 
John Hassler, professor i national
ekonomi, Stockholms universitet, Per 
Langer, sverigechef, Fortum, Johan 
Lindehag, vd, Ellevio, Lowina Lund
ström, divisionschef, Svenska kraftnät, 
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen.

auguSti
SNS Tylösand Summit 2019:  
The AI Revolution
Susan Athey, professor vid Stanford 
University, Virginia Dignum, professor 
vid Umeå universitet, Anna Eriksson, 
generaldirektör på Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG), Maja 
Fjaestad, statssekreterare hos social
minister Lena Hallengren, David Fock, 
Chief Product Officer och Nordenchef, 
Klarna, Avi Goldfarb, professor vid 
University of Toronto, Juha Heikkilä, 
chef för robotik och AI vid EUkom
missionens generaldirektorat för kom
munikationsnät, innehåll och teknik, 
Jens Henriksson, vd för Folksam, Livia 
Holm, utvecklingschef, Kry, Darja 
Isaksson, generaldirektör för Vinnova, 
Daniel Koch, arkitekt och forskare i 
stadsbyggnad vid KTH, Ann Linde, 
utrikeshandelsminister och minister 
med ansvar för nordiska frågor, Claes 
Lundström, adjungerad professor vid 
Linköpings universitet, Joakim Malm
din, kvalitetschef på SCB, Eva Nord
mark, ordförande, TCO och Luleå 
Tekniska Universitet, Oskar Nordström 
Skans, professor i nationalekonomi, 
Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, 
Saab och FAM, Kristofer Ågren, Head 
of Data Insights, Division X, Telia 
Company, Sara Öhrvall, chef för digita
lisering, kundupplevelse och kommuni
kation, SEB.

SNS/SHOF Finanspanel: Åtgärder  
för hållbar finansiering
Christian Thimann, vd för försäkrings
bolaget Athora i Tyskland. 

September
Hur står sig svenska skatter i en  
internationell jämförelse? 
Urban Hansson Brusewitz, general
direktör på Konjunkturinstitutet, Åsa 
Hansson, docent i nationalekonomi, 
Lunds universitet och medförfattare i 
SNS Konjunkturrådsrapport, Erik 
Åsbrink, tidigare finansminister.

Nyckelfaktorer för lyckad digital  
innovation i vården
Anna Essén, docent i företagsekonomi, 
Handelshögskolan i Stockholm, Cecilia 
Magnusson Sjöberg, professor i juridik, 
Stockholms universitet, Sara Meunier, 
vice vd, Inera, Jenni Nordborg, 
 nationell samordnare för life science, 
Regeringskansliet, Carolina Wallenius, 
Sverigechef, Cerner.

Kan AI hjälpa nyanlända  
att komma i arbete? 
Tommy Andersson, professor i natio
nalekonomi, Lunds universitet, Sverker 
Spaak, process ägare samt chef för enhe
ten för utvecklingsanalys, Migrations
verket, Annika Sundén, analysdirektör, 
Arbetsförmedlingen, Alex Teytelboym, 
associate professor, nationalekonom
iska institutionen, University of 
Oxford.

Hur uppnår vi en sammanhållen  
och effektiv rättskedja? 
Helena Fröberg, utredare och projekt
ledare för granskningen »Styrningen av 
rättskedjan«, Riksrevisionen, Martin 
Holmgren, generaldirektör, Domstols
verket, Petra Lundh, riksåklagare, Åkla
garmyndigheten, Stefan Strömberg, 
tillförordnad generaldirektör, Kriminal
vården, Eva Årestad Radner, chef riks
polischefens kansli.

Big data och städers utveckling 
Christoffer Börjesson, chef för digital 
fastighetsutveckling, Fastighetsägarna, 
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd 
(M), Stockholms stad, Anders Karl
ström, professor i transporter och 
 samhällsekonomi vid KTH och före
ståndare för KTHMIT Senseable 
Stockholm Lab, Alexander Ståhle, vd 
Spacescape och stadsbyggnadsforskare, 
KTH.

Finansministern presenterar  
budgetpropositionen för 2020
Magdalena Andersson, finansminister, 
Anna Breman, chefsekonom på Swed
bank.

oKtober
Göran Stiernstedt presenterar förslag  
för styrning av vården 
Mats Bojestig, hälso och sjukvårds
direktör, Region Jönköpings län, Peter 
Lindgren, vd vid Institutet för hälso 

i
 

SNS i Almedalen
 

 
I Almedalen bjöd SNS in till ett 
seminarium om de utmaningar som 
svensk energiförsörjning står inför. 
Tillsammans med bland andra 
Fortums Sverigechef Per Langer och 
Ellevios vd Johan Lindehag 
diskuterade vi hur Sverige ska klara en 
fossilfri energiförsörjning i framtiden, 
vad som krävs för att ställa om och hur 
vi ska möta den ökande efterfrågan på 
el i samhället.

Seminarier och konferenser
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och sjukvårdsekonomi samt adjungerad 
professor i hälsoekonomi vid Karolinska 
Institutet, Marie Morell, oppositions
råd i Region Östergötland och ord
förande i SKL:s sjukvårdsdelegation, 
Daniel Persson, innovationschef, Min 
Doktor, Göran Stiernstedt, särskild 
utredare för utredningen »Styrning för 
en mer jämlik vård« (S 2017:08).

Hearing om Arbetsförmedlingens  
reformering
Karin Ahnqvist, kommunchef i 
Robertsfors, en kommun i Väster
botten med ca 7 000 invånare, Anders 
Forslund, professor i nationalekonomi 
vid Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU), Lennart Hedström, vd TRR 
Trygghetsrådet, som arbetar med 
omställning av tjänstemän i privat sek
tor, Leif Klingensjö, sektionschef för 
utbildning och arbetsmarknad, Sveriges 
Kommuner och Landsting (numera 
Sveriges Kommuner och Regioner), 
Jan Larsson, vd vid YrkesAkademin, en 
av Sveriges största leverantörer av upp
drags och arbetsmarknadsutbild
ningar, Carina Lindfelt, avdelningschef 
Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv, 
Maria Mattsson Mähl, grundare och 
huvudägare av utbildnings och match
ningsföretag AlphaCE, Maria Mind
hammar, överdirektör på Arbetsför
medlingen.

Psykologin bakom talent management
Kajsa Asplund, utbildad psykolog och 
doktor i företagsekonomi från Han
delshögskolan. År 2016 skrev hon en 
rapport för SNS om olika angreppssätt 
på talent management i svenska organi
sationer. I dag arbetar Kajsa Asplund 
bland annat med Alva Labs, en data
driven HRtjänst. Monica Längbo, 
HRdirektör, Axfood, Selina Millstam, 
Head of Talent Management, Ericsson. 

Att skapa ett hållbart livsmedelssystem
Therese Lindahl, fil.dr i nationaleko
nomi, forskare vid Beijerinstitutet, Elin 
Röös, biträdande lektor i miljösystem
analys för livsmedel, Sveriges lantbruks
universitet Uppsala, Åsa Domeij, håll
barhetschef för Axfood och tidigare 
riksdagsledamot för Miljöpartiet, Johan 
Jörgensen, grundare, Sweden Food
tech.

Reformera arbetsrätten –  
hur ska det gå till? 
LiseLotte Argulander, arbetsrätts
expert och jurist på Företagarna, pre
senterar Företagarnas rapport, Lars 
Calmfors, professor emeritus vid IIES, 
Stockholms universitet, och aktuell 
med boken »Kollektivavtal och löne
bildning i en ny tid«, Lenita Granlund, 
avtalssekreterare och 2:e vice ordfö

rande, Kommunal, Anders Weihe, 
 förhandlingschef, Teknikföretagen, 
Martin Wästfelt, förhandlingschef, 
Unionen.

Hur har statliga utredningar  
förändrats? 
Carl Dahlström, professor i statsveten
skap vid Göteborgs universitet, Lotta 
Finstorp (M), riksdagsledamot, Anna 
Hedborg, ordförande i Delegationen 
för senior arbetskraft, Bo Rothstein, 
professor i statsvetenskap vid Göte
borgs universitet, Katarina Sundberg, 
huvudsekreterare och kanslichef för 
Agenda 2030delegationen samt 
ämnesråd på Miljödepartementet.

Hyresrätten i Sverige – vem gynnas  
av nuvarande system? 
Fredrik Kopsch, universitetslektor i 
fastighetsvetenskap, Lunds universitet, 
Marie Linder, förbundsordförande, 
Hyresgästföreningen, Jörgen 
MarkNielsen, samhällspolitisk chef, 
Sveriges Allmännytta, Stefan Ränk, 
koncernchef och vd, Einar Mattsson.

SNS/SHOF Finanspanel besöks av 
ledande expert på finanskriser, finansiella 
konkurser och resolution
Efraim Benmelech, professor i finansiell 
ekonomi och chef för Guthrie Center 
for Real Estate Research vid Kellogg 
School of Management och knuten till 
National Bureau of Economic Research 
(NBER).

november
IIES/SNS International Policy Talks: 
Ekaterina Zhuravskaya om fejkade  
nyheters och sociala mediers påverkan  
på demokratin
Alice Petrén, migrationskorrespondent, 
Sveriges Radio, Anders Sundell, lektor i 
statsvetenskap, Göteborgs universitet, 
Ekaterina Zhuravskaya, professor i 
nationalekonomi, Paris School of Eco
nomics.

Lärdomar om den svenska arvsskatten
Carl Bennet, vd för Carl Bennet AB, 
Sebastian EscobarJansson, forskare i 
nationalekonomi vid LudwigMaximi
liansUniversität München, Magnus 
Henrekson, professor i nationaleko
nomi och vd för Institutet för Närings
livsforskning (IFN), ÅsaPia Järliden 
Bergström, LOekonom och tidigare 
sekreterare i den statliga utredningen 
av egendomsskatter (SOU 2004:66).

Hearing om hedersbrott med  
riksåklagare Petra Lundh
Negin Amirekhtiar, sakkunnig hos 
Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, Läns
styrelsen Östergötland, Juno Blom, 
Liberalernas partisekreterare och liberal 

i
 

Hyresrätten i Sverige
 

 
Ett argument för att hålla nere hyrorna 
på bostäder är att det underlättar för 
ekonomiskt svagare grupper att hitta 
en bostad. Men vem gynnas i 
praktiken av vårt nuvarande system? I 
en ny SNS-rapport har forskaren 
Fredrik Kopsch med hjälp av nya data 
analyserat hur hyresrätterna är 
fördelade över olika inkomstgrupper. 
Han har också undersökt hur 
marknaden för svarthandel fungerar.
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riksdagsledamot, särskild utredare för 
att ta fram en nationell strategi mot 
mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55), 
Maria Hind Alias, regionpolitiker (S) 
och ordförande för Sföreningen för 
jämställdhet, emot hedersförtryck och 
våldsbejakande extremism, Petra 
Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndig
heten, och särskild utredare för »Ju 
2019:05 Utredningen om straffansvar 
för hedersrelaterat våld och förtryck«, 
Astrid Schlytter, forskare vid institutio
nen för socialt arbete, Stockholms 
 universitet.

Work in the Future: Vad krävs  
för att ställa om? 
David Autor, Ford Professor of Econo
mics, MIT, Carl Bennet, vd, Carl Ben
net AB, Catrin Ditz, digital strateg och 
processledare, Storsthlm, Carl Leinar, 
tidigare bland annat vd för Trygghets
rådet TRR och HRchef på Ericsson, 
Marie Nilsson, förbundsordförande, IF 
Metall, Eva Nordmark (S), arbetsmark
nadsminister, Oskar Nordström Skans, 
professor i nationalekonomi, Uppsala 
universitet, Thomas Persson, general
direktör, Myndigheten för yrkeshög
skolan, Paul Pettersson, rektor, Mälar
dalens högskola, Teemu Salmi, CIO, 
Stora Enso, Caroline Söder, vd, Trygg
hetsfonden TSL, Tuula Teeri, vd, IVA.

Nya datalagringsregler  
och brottsbekämpning
Iain Cameron, professor i folkrätt vid 
Uppsala universitet och expert i statens 
offentliga utredning »Datalagring – 
brottsbekämpning och integritet«, 
Jacob Dexe, forskare på Research Insti
tutes of Sweden, RISE, Johan Olsson, 
operativ chef vid Säkerhetspolisen, 
Matilda Tidlund, CSO och koncernsä
kerhetschef, Telia.

EUrättens inverkan på svensk  
företagsbeskattning 
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt 
vid Juridiska institutionen, Uppsala 
universitet, Yvonne Bertlin, CFO och 
skattechef för AstraZeneca i Sverige, 
Jörgen Hettne, docent i handelsrätt vid 
Institutionen för handelsrätt, Ekonomi
högskolan vid Lunds universitet, Anna 
Vikström (S), ledamot i riksdagens 
skatteutskott och statsrådsersättare för 
Magdalena Andersson, Niklas Wykman 
(M), andre vice ordförande i riksdagens 
skatteutskott.

december
SNS/SHOF Finanspanel: Vad är  
Riksbankens uppgift?
Aino Bunge, stabschef på AMF, Mats 
Dillén, ordförande för den parlamenta
riska Riksbankskommittén, Harry 
Flam, ordförande i Finanspolitiska 

rådet och professor i internationell eko
nomi vid Stockholms universitet, 
Anders Vredin, stabschef, Riksbanken.

Hur gör vd:ar egentligen när de  
tar strategiska beslut?
Jerker Holm, professor i national
ekonomi, Lunds universitet, Catharina 
Mannerfelt, partner, Alumni AB, Lars 
G Nordström, styrelseordförande, 
 Vattenfall, Anna Sandberg, Norden
chef, BTS.

The 2019 Nobel Laureate in Economic  
Sciences, Michael Kremer: »An experi
mental approach to alleviate poverty«
Michael Kremer, Gates Professor of 
Developing Societies in the Depart
ment of Economics at Harvard Univer
sity and the 2019 corecipient of the 
Sveriges Riksbank Prize in Economic 
Sciences in Memory of Alfred Nobel, 
Martina Björkman Nyqvist, Associate 
Professor, Stockholm School of Econo
mics and an affiliated researcher with 
JPal (Jameel Poverty Action Lab). 

SNS/SHOF Finanspanel: Bör Sverige  
gå med i Europas bankunion?
AnnaKarin Jatko, särskild utredare och 
generaldirektör vid Exportkreditnämn
den, EKN, Nicolas Véron, senior fellow 
vid Bruegel i Bryssel och Peterson 
Institute for International Economics i 
Washington.

SNS Job Market 2019
Mötesplats där arbetsgivare får bekanta 
sig med doktorander i nationalekonomi 
som disputerar i Sverige under det kom
mande året.

Effekter av att koncentrera delar  
av svensk sjukvård
Acko AnkarbergJohansson (KD), riks
dagsledamot och ordförande i social
utskottet, Christer Jonsson (C), vice 
ordförande i regionstyrelsen i Kalmar 
län, ledamot i SKR:s sjukvårdsdelega
tion och ersättare i Nämnden för natio
nell högspecialiserad vård, Jens Schol
lin, seniorprofessor vid Institutionen 
för Medicinska vetenskaper, Örebro 
universitet, Kristina Wikner, enhetschef 
vid avdelningen för högspecialiserad 
vård, Socialstyrelsen, Daniel Avdic, 
forskare i hälsoekonomi, Centre for 
Health Economics vid Monash Busi
ness School, Melbourne, Australien.

i
 

SNS Job Market
 

 
För fjärde gången anordnades SNS 
Job Market. 19 arbetsgivare träffade 
41 nationalekonomidoktorander med 
spetskompetens inom matematik, 
datahantering och avancerad 
statistisk analys.

Doktoranderna presenterade sin 
forskning inom beteendeekonomi, 
finans, arbetsmarknad, miljö, hälsa, 
utbildning, jämställdhet, makroeko-
nomi och mikroekonomi. Det gavs 
många tillfällen till både rekryterings-
intervjuer och informella samtal under 
dagen. 
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Rapporter

i
 

Fakta
 

 
Under 2019 publicerades 17 rapporter 
och analyser. 

Antal nedladdningar var 14 869. Den 
mest nedladdade rapporten var 
»Konjunkturrådets rapport 2019. 
Kommunernas framtid«.

KonjunKturrådetS rapport 
2019. KommunernaS framtid
Eva Mörk, Gissur Ó Erlingsson,  
Lovisa Persson
Många små och krympande kommuner 
får allt svårare att klara av sitt välfärds
uppdrag, konstaterar författarna. De 
diskuterar därför reformer som kan 
underlätta för dessa kommuner att 
möta framtidens utmaningar. Ett alter
nativ som de anser ska övervägas är att 
vissa uppgifter lyfts bort från kommu
ner med bristande kapacitet. De före
slår också att kommunerna får större 
frihet att ta ut avgifter inom förskola 
och äldreomsorg samt att staten minsk
 ar de riktade statsbidragen.

erSättningen och ehälSan
Peter Lindgren
Var tredje region har specifika ersätt
ningar för vårdgivare som satsar på 
ehälsa. Missriktade incitament i ersätt
ningssystemen kan vara ett av skälen till 
att utvecklingen av ehälsolösningar går 
trögt, menar Peter Lindgren, som har 
kartlagt samtliga ersättningssystem som 
används i den svenska vården.

global migration –  
orSaKer och KonSeKvenSer
Joakim Ruist
Migrationens konsekvenser kan se 
mycket olika ut beroende på vilka som 
migrerar, men är oftast begränsade. All
mänheten är nästan alltid skeptisk till 
invandring – det är betydligt fler som 
önskar att den ska minska än att den ska 
öka. Men när motståndet uttrycks rik
tigt starkt beror det sannolikt sällan så 
mycket på antalet som har invandrat 
som på att invandringen upplevs vara 
utom kontroll. Detta är några av de 
slutsatser nationalekonomen Joakim 
Ruist drar i sin nya bok.

Kan inveSteringar i tranSport
infraStruKtur öKa produKtivi
tet och SySSelSättning?
Maria Börjesson
Investeringar i infrastruktur som ökar 
kontaktytorna mellan arbetsplatser dri
ver på den ekonomiska tillväxten. Infra
struktursatsningar som främjar lång
väga pendling har däremot inte samma 

positiva effekt. En planering som förut
sätter långa pendlingsavstånd gynnar 
dessutom främst högutbildade män och 
missgynnar kvinnor som grupp. Det 
skriver professor Maria Börjesson. Hon 
uppmanar regeringen att i stället 
använda det befintliga transportsyste
met mer effektivt. Det är också bättre 
ur ett klimatperspektiv.

SvenSKa SKatter i inter
nationell jämförelSe
Konjunkturinstitutet
Jämfört med andra liknande länder har 
Sverige höga skatter på arbete, både om 
man tittar på skattenivån på de lägre 
inkomsterna och på de högsta margi
nalskatterna. Det som särskilt avviker är 
den allmänna löneavgiften, det vill säga 
den skatt på arbete som arbetsgivare 
betalar in men som inte motsvarar 
någon socialförsäkringsförmån, konsta
terar Konjunkturinstitutet.

en hyreSmarKnad i KriS.  
fortSätt lindra Symptomen 
eller bota SjuKdomen?
Fredrik Kopsch
Hyresregleringen är orsaken till de 
långa bostadsköerna, den otillåtna han
deln med hyreskontrakt och att många 
hyresrätter ombildas till bostadsrätter, 
enligt Fredrik Kopsch, universitets
lektor i fastighetsvetenskap vid Lunds 
universitet.

eu och SvenSK företagS
beSKattning
Mattias Dahlberg
Europeisk företagsbeskattning genom
går just nu stora förändringar, främst på 
grund av ett allt större behov av att 
skydda bolagsskattebaserna. År 2016 
antog EU skatteflyktsdirektivet, och 
lagstiftning genomförs nu i medlems
staterna. Kommissionen har dessutom 
lämnat förslag på direktiv om en 
gemensam bolagsskattebas samtidigt 
som nya beskattningsprinciper för digi
tal verksamhet diskuteras. I en rapport 
från SNS granskar Mattias Dahlberg, 
professor i finansrätt, denna utveckling 
från ett svenskt perspektiv.
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SNS Analys
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Fakta
 

 
En stor del av den forskning som 
bedrivs är vid sin publicering 
anpassad för vetenskapliga tidskrifter. 
Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det 
finns emellertid mycket forskning, 
framför allt empirisk och policyrele-
vant sådan, som är intressant för en 
bredare krets. Målet med SNS Analys 
är att göra denna forskning tillgänglig 
för beslutsfattare i politik, näringsliv 
och offentlig förvaltning och bidra till 
att forskningen når ut i medierna. 
Finansiellt bidrag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
Stiftelse. Författarna svarar helt och 
hållet för analys, slutsatser och 
förslag.

SnS analyS nr 53.  
uppehållS tillStånd  
och integration
Matilda Kilström, Elisabet Olme
När Danmark ökade tiden med tillfäl
ligt uppehållstillstånd för asylsökande 
valde fler att utbilda sig. Men detta 
ledde inte till att de fick en starkare 
ställning på arbetsmarknaden, visar två 
forskare.

SnS analyS nr 54.  
medicinSK utbildning  
för framtidenS vård
Anders Bergenfelz, Li FelländerTsai, 
Annika Östman Wernerson
Artificiell intelligens och visualiserings 
och simuleringstekniker skapar nya 
möjligheter för hälso och sjukvården. 
Men den medicinska utbildningen 
 släpar efter, vilket ökar riskerna i 
 vården. Därför behövs formella krav  
på läkares fortbildning. 

SnS analyS nr 55.  
SänKta arbetSgivaravgifter  
för unga
David Seim
Nya rön presenteras om effekterna av 
den omfattande sänkningen av arbets
givaravgiften för unga som Alliansre
geringen genomförde 2007 och 2009. 
Resultaten tyder på att reformen inte 
enbart ledde till ökad sysselsättning 
bland unga, vilket den gjorde – särskilt i 
områden med hög ungdomsarbetslös
het – utan att den även hade en positiv 
effekt på ekonomin i sin helhet, efter
som den innebar en injektion av kapital 
till företagen.

SnS analyS nr 56.  
Kvinnor med flyKtingbaKgrund 
i rutSubventionerade företag
Johanna Rickne
Företag som tar emot rutavdrag syssel
sätter många kvinnor som är utrikes 
födda, men relativt få av dem har flyk
tingbakgrund. Det visar en studie av 
nationalekonomen Johanna Rickne.

SnS analyS nr 57.  
digitala innovationSplattfor
mar i vården – lärdomar från 
ett KvalitetSregiSter
Anna Essén
Forskaren Anna Essén sammanfattar 
resultat från ett antal kvalitativa forsk
ningsstudier och fokuserar på utveck
lingen av ett av de drygt hundra Natio
nella Kvalitetsregister som finns i Sve
rige – Svensk Reumatologis Kvalitetsre
gister, SRQ. I dag utgör SRQ en delad 
resurs för både patienter, forskare som 
läkemedelsföretag.

SnS analyS nr 58.  
Städer och Stora datamängder
Edward Glaeser
Den snabbt ökande tillgången på stora 
datamängder från olika digitala tjänster 
innebär betydande möjligheter för poli
tiker och stadsplanerare att förbättra 
samhällsservicen i städer, enligt Edward 
Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard 
University.
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SnS analyS nr 59.  
det Statliga KommittéväSen
detS förändring 1990–2016
Carl Dahlström, Erik Lundberg,  
Kira Pronin
Tilltagande polarisering och ett frag
menterat partisystem har försvårat kon
struktiva samtal om viktiga samhälls
problem. Det statliga kommittéväsen
det, det vill säga relativt fristående 
utredningar som görs på regeringens 
initiativ, har tidigare ökat möjligheten 
till samförstånd mellan regering, oppo
sition och intressegrupper. I en unik 
undersökning visar dock forskarna Carl 
Dahlström, Erik Lundberg och Kira 
Pronin att kommittéväsendets roll har 
försvagats de senaste 27 åren.

SnS analyS nr 60.
lärdomar om den SvenSKa  
arvSSKatten
Sebastian EscobarJansson
Den svenska arvsskatten avskaffades 
2004. Det fanns en rad problem med 
skatten och den inbringade förhållan
devis små intäkter. Det konstaterar 
forskaren Sebastian EscobarJansson 
som undersökt vilka lärdomar vi kan 
dra från den svenska arvsskatten så som 
den såg ut före avskaffandet.

SnS analyS nr 61.  
företagSledare och  
StrategiSKa beSlut
Jerker Holm
Kontrollerade ekonomiska experiment 
har blivit en allt viktigare metod för att 
förstå ekonomiskt beslutsfattande. 
Vd:ar är en särskilt betydelsefull grupp 
att studera med tanke på deras roll i 
samhällsekonomin. Deras beslut påver

kar dagligen anställda, ägare, konkur
renter, leverantörer, den offentliga sek
torn och den politiska sfären. Trots 
antaganden om rationalitet och strateg
iskt tänkande hos vd:ar har det forskats 
förvånansvärt lite om deras beslut. 
Forskaren Jerker Holm råder bot på 
det. 

SnS analyS nr 62.
Sambandet mellan volym  
och Kvalitet inom SjuKvården
Daniel Avdic
Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi, 
visar på positiva effekter av att koncent
rera cancervården till färre vårdgivare. 
Det leder till högre överlevnad, färre 
komplikationer och färre operationer 
som måste göras om. Enligt studien 
beror det framför allt på att kirurgerna 
får operera mer och lära sig av praktisk 
erfarenhet.
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Vetenskapligt råd
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SNS vetenskapliga råd ger rekommen-
dationer både om forskningens 
långsiktiga inriktning och i enskilda 
forskningsprojekt samt är en viktig 
länk till den svenska och internation-
ella akademiska forskningen. Rådet 
följer och utvärderar varje forsknings-
projekt för att säkerställa att SNS högt 
ställda krav följs, till exempel vad gäller 
vetenskaplig kvalitet och akademisk 
frihet.

Johannes Lindvall (ordförande) 
Professor i stats vetenskap vid Lunds 
universitet.

Robert Erikson
Professor i sociologi vid Institutet för 
social forskning (SOFI), Stockholms 
universitet.

Karin Jonnergård
Professor i företagsekonomi vid 
Linnéuniversitetet och Lunds 
universitet.

Katarina Nordblom
 Docent i nationalekonomi vid 
Göteborgs universitet.

Ari Kokko
Professor i internationell ekonomi 
och internationellt företagande vid 
Copenhagen Business School.

Per Strömberg
Professor i finansiell ekonomi 
vid Handelshögskolan 
i Stockholm.
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Forskningsfinansiärer
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SNS forskningsprojekt finansieras 
med stöd av anslag från forskningsråd 
och forskningsstiftelser samt av 
bidrag från de företag, myndigheter 
och organisationer som ingår i 
projektens referensgrupper. 
Referensgrupperna ger forskarna 
möjlighet att diskutera med personer 
som arbetar praktiskt med de frågor 
som de studerar. 

finanSiering genom medverKan 
i SnS referenS grupper 2019
A2B
Academedia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Atlas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bemanningsföretagen
Bostadsrätterna
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
E.ON
Einar Mattsson
Ellevio
EQT
FAR
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kommuninvest
Kry
Lantbrukarnas riksförbund
LO
Läkarförbundet
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen Stockholm
Medlearn
Mellby Gård
Nacka Kommun
Newsec
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm

Riksförbundet M Sverige
SACO
Scania
Sjunde APfonden
Skandia
Skanska
SKR
Sophiahemmet
SoS Alarm
Stockholms stad
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Södertälje kommun
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
TLV
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Unionen
Uniper
Vattenfall
White Arkitekter
Vinnova
Volvo Bus Corporation
Västra Götalandsregionen

forSKningSråd, StiftelSer m.fl. 
Som gett anSlag till SnS forSK
ningSprojeKt och möteSSerier 
Som pågicK 2019
Formas
Jan Wallanders och Tom Hedelius 

 Stiftelse
Tillväxtverket

SNS vb 2019_INLAGA.indd   39SNS vb 2019_INLAGA.indd   39 2020-03-09   07:33:532020-03-09   07:33:53



40

Medlemmar
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278 av Sveriges främsta  företag, 
myndigheter och organisationer var 
medlemmar i SNS under 2019. 
Medlemskapet ger alla med arbetare 
tillgång till seminarier, utbildningar 
och nätverkande.

Adelis Equity
Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Vinge
AFA Försäkring
AhlstromMunksjö
Akademiska Hus
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
Aleris
Alfa Laval 
ALMI Företagspartner
Altor Equity Partners
Alumni
AMF
Andra APfonden
Apoteket 
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arkitektkopia
AstraZeneca
Atlas Copco
Atrium Ljungberg
Attendo
Axel Johnson
Axfood 
Axfoundation
Bain & Company
Bankomat
BDO
BillerudKorsnäs
Bonnier
Bostadsrätterna
Boston Consulting Group
Brummer & Partners 
Brunswick Real Estate
Bure Equity 
Business Sweden
Byggföretagen
Byggnads
Capio
Carnegie
Castellum
Cevian Capital 
Chalmers tekniska högskola
Danske Bank Sverige
Delegationen mot segregation 

(Delmos)
Deloitte
Deutsche Bank AG, Norden
Didner & Gerge Fonder 
Dina Försäkringar
Diplomat Communications
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
E.ON Sverige
Ecofin Invest
Ecolean
Einar Mattsson 
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Electrolux
Ellevio
Energiföretagen Sverige 
Energimyndigheten
EQT

Ericsson
Ernst & Young
Ersta diakonisällskap
Exportkreditnämnden
FAR 
Finansförbundet
Finansinspektionen
Fjärde APfonden
Folkbildningsrådet
Folksam
Fondbolagens förening
Forskningsrådet Formas
Forte
Fortum Sverige
Frisq
Företagarna
Första APfonden
Getinge
Grant Thornton Sweden 
Gullers Grupp
H&M
Hallvarsson & Halvarsson
HanaholmenKulturcentrum
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
HealthCap
HSB Riksförbund
Humlegården Fastigheter
Höganäs 
Högskolan Väst
ICA
If Skadeförsäkring
IFS Sverige
IK Investment Partners Norden
IKEA
Industrivärden
Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jernhusen
Jernkontoret
JKL
JM AB
John Mattson
Jurie Advokat
Kantar Sifo
Karlstads universitet
Kivra
Klarna
Kommerskollegium
Kommuninvest i Sverige
Kompetensföretagen
Konjunkturinstitutet
KPA Pensionsförsäkring
KPMG 
Kreab 
Kry
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
L E Lundbergföretagen
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Landsorganisationen i Sverige (LO)
Ledarna
LIF
Lifco
Linde
LKAB
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Sak
Malmö stad
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 
McKinsey & Company
Mellby Gård
Merck Sharp & Dohme 
Migrationsverket
Min Doktor
Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk 

forskning
MKB Fastighets AB
Moody’s Investors Service
Morgan Stanley
Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nacka kommun
NASDAQ Stockholm
NCC
Nordanö Partners
Nordea
Nordic Capital
Nordic Sugar
Nordstjernan
Odgers Berndtson 
Oliver Wyman
Omställningsfonden
Oriflame Cosmetics
Palantir Technologies Sweden
Patent och registreringsverket (PRV)
Paues Åberg Communications 
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
PostNord
Praktikertjänst
Procuritas
PwC
RAM Rational Asset Management
Ramboll Sweden
Region Gävleborg
Riksbankens Jubileumsfond
Riksförbundet M Sverige
Riksgälden
Riksrevisionen
Roschier Advokatbyrå
Rädda Barnen
SACO
Sagax
Salénia  
Sandvik 
SBAB
SCA

Scania
SEB
Segulah
SIS, Svenska institutet för standarder
Sjunde APfonden
SKAGEN Fonder
Skandia
Skandia Fastigheter
Skanska 
Skatteverket
Skellefteå Kraft
SKF
Skolverket
Sobona
Sophiahemmet
SOS Alarm Sverige
Sparbanken Nord
Sparbanken Skåne
Sparbankernas Riksförbund
Spotify
SPP Pension & Försäkring
SSAB
Statens servicecenter
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stena
Stenvalvet
Stiftelsen Bräcke diakoni 
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens 

Forsknings och Utvecklingsfond
Stockholm Business Region
Stockholms Handelskammare
Stockholmsmässan
Stora Enso
Storstockholms brandförsvar
Stronghold Invest
Structor
Styrelseinstitutet 
SVCA
Sveaskog Förvaltning
Swedavia
Swedbank
Svefa
Svensk Exportkredit
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska ESFrådet
Svenska institutet
Svenska Kraftnät
Svenska Petroleum & Biodrivmedel 

Institutet
Sveriges Allmännytta
Sveriges Företagshälsor
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Privattandläkarförening
Sveriges Riksbank
Systembolaget
Söderberg & Partners
Södra

Tandvårds och 
läkemedelsförmånsverket

TCO, Tjänstemännens 
centralorganisation

Teknikföretagen 
Telenor Connexion
Telia Company 
Teracom 
Tetra Laval 
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Traction
Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Tredje APfonden
Triton Advisers Sweden
TRR Trygghetsrådet
Trygghetsfonden TSL
Trygghetsstiftelsen
Trä och Möbelföretagen (TMF)
Tyréns
Tågföretagen
Täby kommun
Umeå universitet/Handelshögskolan
Unionen
Uniper
Upplands Motor 
Vasakronan 
Vattenfall
Veidekke Bostad
White Arkitekter
Vinnova
Vision
Volati
Volvo
Vårdanalys
Värmdö kommun
Västra Götalandsregionen
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SNS styrelse utses av förtroenderådet, 
som är SNS högsta beslutande organ. 
SNS valberedning föreslår vilka 
personer som ska väljas som 
styrelse- och förtroenderåds   ledamöter. 
 Valberedningen består av Stefan 
Ränk (ordf.), Einar Mattsson, Anna 
Dreber Almenberg, Handelshögskolan 
i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago 
Consulting, Magnus Tegborg, Alumni/
Harvey Nash, och förtroenderådets 
ordförande Staffan Salén, Salénia.

Sarah McPhee
Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde 
AP-fonden och Houdini Sportswear AB. 
Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB och  
Bure Equity AB. Ledamot i Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson
Vd för Apoteket, styrelseledamot i Martin & Servera 
och Vattenfall.

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Sida, 
Nobelmedia och Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning. Ledamot i 
Svenska institutets insynsråd och i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Anna Hedborg
Ledamot i Jämlikhetsdelegationen och i 
Delegationen för Senior Arbetskraft.

Erik Engellau-Nilsson
Vd för Norrsken. Styrelseledamot i 29k, Norrsken 
Founders Fund och Stockholm International 
Montessori School.

Per Krusell
Professor vid Institutet för internationell ekonomi på 
Stockholms universitet.
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Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. 
Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management 
och Apotea AB.

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. 
Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Lars G. Nordström
Styrelseordförande i Vattenfall AB. Ordförande för 
Finsk-svenska handelskammaren. Styrelseledamot i 
Viking Line Abp och Svensk-amerikanska 
handelskammaren. Ledamot av Kungl. Ingenjörs-
vetenskaps  akademien (IVA). Hederskonsul för 
Finland i Sverige.

Sara Öhrvall
Medlem av koncernledningen i SEB med ansvar för 
Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation. 
Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och 
Bonnier News. 
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SNS förtroenderåd är föreningens 
högsta beslutande organ. Här 
medverkar 222 beslutsfattare från 
näringsliv och offentlig förvaltning 
samt forskare. Förtroenderådet utser 
SNS styrelse och revisorer. Under året 
valdes 23 nya ledamöter (markerade 
med *) in i förtroenderådet.

ordförande
Staffan Salén

vice ordförande
Kerstin Hessius
Kerstin Sahlin

hederSledamöter
CarlJohan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg

övriga valda ledamöter
LarsEric Aaro
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Johan Agerman, Lowell
Mats Andersson, Global Challenges 

Foundation
Robert Andreen, Nordic Capital
Karin Apelman, FAR
Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson 

Gruppen
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Bo Becker, Handelshögskolan i 

Stockholm
Torbjörn Becker, SITE vid 

Handelshögskolan i Stockholm
Berit Behring, Danske Bank Sverige
Erik Belfrage, Consilio International
Jens Bengtsson, Roschier
Li BennichBjörkman, Uppsala 

universitet
Lars Berg, Greater Than
Ylva Berg, Business Sweden
Erik Berglöf, London School of 

Economics
Lars Bergman, Handelshögskolan i 

Stockholm
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Anders Björklund, Stockholms 

universitet/SOFI
*Martina Björkman Nyqvist, 

Handelshögskolan i Stockholm
Göran Blomqvist
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Birgitte Bonnesen
Henrik Borelius, Academic Work
*Marieke Bos, Swedish House of 

Finance
Anders Bouvin
Gunnar Brock, Stena
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, KPA Pension
Johan Bygge, EQT

*Hanna Bäck, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Stockholms 

universitet
Maria Börjesson, Statens väg och 

transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/

IIES
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
*Sean Cory, Oliver Wyman
Hans Dalborg, Swedish House of 

Finance
Sonja Daltung, Tillväxtanalys
*Klas Danielsson, SBAB
Johan Dennelind, Tyréns
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, 

Handelshögskolan i Stockholm
Sten Dunér, Länsförsäkringar Liv
PerAnders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Securitas
Ingrid Eiken, Statens fastighetsverk
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Niklas Ekvall, Fjärde APfonden
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i 

Stockholm
Kerstin Enflo, Lunds universitet
Lars Engwall, Uppsala universitet
Claes Erixon, Scania
Lena Erixon, Trafikverket
Charlotte Erkhammar, Kreab
Eva Fernvall, Karolinska Institutet
Harry Flam, Stockholms universitet/

IIES
Ethel Forsberg, Forte
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Catrin Fransson, Svensk Exportkredit
Tomas Franzén, Adlibris
Malin Frenning, ÅF
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde APfonden
Jörgen Haglind, Tetra Laval
Magnus Hall, Vattenfall
Eva Halvarsson, Andra APfonden
Eva Hamilton
Lovisa Hamrin, Herenco
Åsa Hansson, Lunds universitet
John Hassler, Stockholms universitet/

IIES
Lars Heikensten, Nobelstiftelsen
Magnus Henrekson, IFN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/

IFAU
Cecilia Hermansson, Kungliga 

Tekniska högskolan
Per Hillström, Morgan Stanley
*Marc Hoffmann, E.ON
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*Livia Holm, Kry
Lars Idermark, Södra
Åke Iverfeldt, Mistra
Agneta Jacobsson, Outpoint
Kent Janér, Brummer & Partner
Christian W Jansson, PostNord
AnnaKarin Jatko, 

Exportkreditnämnden
Christian Johansson
*Vesna Jovic
Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska 

högskolan
Johan Karlström, Sandvik
Maria Khorsand, SOS Alarm
AnnSofie Kolm, Stockholms 

universitet
Casper von Koskull
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Laurent Leksell, Elekta
Hans Lindberg, Svenska 

Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E 

Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Eva Lindström, Europeiska 

revisionsrätten
Filippa Lindström, Upplands Motor
Johannes Lindvall, Lunds universitet
*Sofia Lundberg, Handelshögskolan 

vid Umeå universitet
Bo Lundgren, Svedab
Stefan Lundgren, Riksrevisionen
Annika Lundius, Industrivärden
Göran Lundwall, ALMI 

Företagspartner
Tobias Lönnevall, Nordstjernan
Harald Mix, Altor Equity Partners
EvaMaj Mühlenbock, Cirio 

Advokatbyrå
Günther Mårder, Företagarna
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren 

Nicolin
Katarina Nordblom, Göteborgs 

universitet
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
*Eva Nordmark, 

Arbetsmarknadsdepartementet
*Fredrik Nordström, Fondbolagens 

förening
Oskar Nordström Skans, Uppsala 

universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset 

Management
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket

*Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Torsten Persson, Stockholms 

universitet/IIES
Ingrid Petersson, Formas
Annika Rembe, generalkonsul i New 

York
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms 

universitet/SOFI
Lauri Rosendahl, Nasdaq Stockholm
Björn Rosengren, Sandvik
*Annelie Roswall Ljunggren, 

Statskontoret
Anna Ryott, Summa Equity
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Jonas Samuelson, Electrolux
Björn Savén, IK Investment Partners
Henrik Saxborn, Castellum
Sylvia Schwaag Serger, Lunds 

universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
*David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, AMF
Sebastian Siemiatkowski, Klarna
Anna Sjögren, IFAU
Johan Skarborg, Academic Work
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, AFA Försäkring
Katarina Steen Carlsson, IHE, 

Institutet för hälso och 
sjukvårdsekonomi

Anna Stellinger, Svenskt näringsliv
Olof Stenhammar, AB Basen
*Heidi Stensmyren, Sveriges 

läkarförbund
Helena Stjernholm, Industrivärden
Erik Strand, Svenska Spel
*Lars Strannegård, Handelshögskolan i 

Stockholm
Hans Stråberg, SKF
Pernilla Ström
*David Strömberg, Stockholms 

universitet
Per Strömberg, HHS/Swedish House 

of Finance
*Peter Strömbäck, Patent och 

registreringsverket
Joakim Stymne, SCB
Helena Stålnert, Stålnert 

Kommunikation
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
JanEric Sundgren
Anders Sundström, SCA
KarlHenrik Sundström, Sustainable 

Energy Angels
Jakob Svensson, Stockholms 

universitet/IIES

Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan 
i Stockholm

*Josefina Syssner, Linköpings 
universitet

Hans Tson Söderström
Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska 

högskolan
Håkan Sörman, Karolinska 

universitetssjukhuset, Solna
Elisabeth Thand Ringqvist
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Thomas Thiel
*Anders Thornberg, Polismyndigheten
Patrik Tigerschiöld, Bure Equity
*Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, 

Wallenbergstiftelserna
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola
Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska 

högskolan
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, IFN/Paris 

School of Economics
Jacob Wallenberg, Investor
PerOlof Wedin, LKAB
*Alexander Wennergren Helm, Sirela 

Sweden
Katrin Westling Palm, Skatteverket
*Gunnar Wetterberg
Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House of 

Finance
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Birgitta Ågren Böhlin
Erik Åsbrink
Olof Åslund, IFAU

ordförande i SnS loKalgrupper
Robert Bergman (Piteå/Skellefteå)
Charlotta Breide, STVA (groupe 

SNCF) (Paris)
Jens Claesson, Handelsbanken 

(Jönköping)
Johan Mannerberg, United Waters 

(Schweiz/Liechtenstein)
Stefan Nilsson, HFC Advisory (Tokyo)
Thomas Pålsson, Aspekta (Skåne)

SNS vb 2019_INLAGA.indd   45SNS vb 2019_INLAGA.indd   45 2020-03-09   07:33:552020-03-09   07:33:55



46

Möten i SNS 
lokalgrupper
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Lokalgrupperna är ett sätt för SNS att 
nå ut i Sverige och utomlands. 
Gruppernas styrelser består av 
centrala företrädare för det lokala 
näringslivet, politik, myndigheter och 
medier. 

Lokalgrupper 2019: Jönköping, 
Malmberget, Paris, Piteå/Skellefteå, 
Schweiz-Liechtenstein, Skåne, Tokyo, 
Väst. 

SnS SKåne
Vad kan vi lära av lyckoforskningen? 
Martin Berlin, analytiker vid Folk
hälsomyndigheten, Fredrik Jörgensen, 
svensk ambassadör, Köpenhamn, Lars 
Mogensen, programledare för Filoso
fiska rummet i P1, Sveriges Radio.

SnS pariS
Tid för efterklokhet? Om lärdomar från 
den svenska välfärdsstatens omdaning 
1980–2000. Andreas Bergh, verksam vid 
Lunds universitet och Institutet för 
Näringslivsforskning (IFN).

SnS jönKöping
SNS Konjunkturråd 2019 – Dags för en 
ny kommunmodell? Eva Mörk, ord
förande i SNS Konjunkturråd 2019  
och professor i nationalekonomi vid 
Uppsala universitet.

SnS SKåne
SNS Konjunkturråd 2019 – Dags för en 
ny kommunmodell? Lovisa Persson, 
forskare i nationalekonomi vid Institu
tet för Näringslivsforskning (IFN), Gis
sur Ó Erlingsson, biträdande professor 
i statsvetenskap vid Linköpings univer
sitet, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kom
munstyrelsens ordförande Malmö, 
Niklas Karlsson, ordförande i riksda
gens försvarsutskott och ordförande i 
Kommunutredningen, Carina Wutzler, 
kommunstyrelsens ordförande och 
kommunalråd Vellinge.

SnS jönKöping
Vad innebär brexit för Sverige? Peter 
Hellman, utbildningsledare i interna
tionell handel på Västsvenska Handels
kammaren.

SnS SchweizliechtenStein
Årsmöte. Peter ”Foppa” Forsberg och 
Nicole Nordin.

SnS piteå/SKellefteå
Dags för en ny kommunmodell? Lovisa 
Persson, forskare i nationalekonomi vid 
Institutet för Näringslivsforskning, 
Kata Nilsson, politisk redaktör på 
PiteåTidningen, Sverker Lindblad, 
huvudsekreterare i regeringens kom
munutredning, Anders Lundkvist, 
kommunalråd i Piteå kommun.

SnS pariS
Can money buy happiness? John 
Magnus Roos, Gothenburg Research 
Institute.

SnS SKåne
Brexit – vad händer? Maria Borelius, 
journalist och författare, Pernilla 
Johansson, chefsekonom, Sydsvenska 
Industri & Handelskammaren, Joel 
Eklund, CEO, TePe.

SnS pariS
Can we fix fake news? The internet as a 
threat to democracy. Dan Shefet, foun
der of the Association for Accountabi
lity and Internet Democracy (AAID), 
Serge Schmemann, journalist and a 
member of the editorial board of The 
New York Times. 

SnS SchweizliechtenStein
Bakom kulisserna på World Economic 
Forum, vad händer i Davos? Paola 
Hjelt, journalist.

SnS jönKöping
Hur påverkar globaliseringen Jön
köping? Fredrik Sjöholm, professor i 
nationalekonomi, Lunds universitet 
och Institutet för Näringslivsforskning.

SnS pariS
EU:s framtid på spel – Göran von Sydow 
om EUvalet. Göran von Sydow, forsk
are i statsvetenskap och tillförordnad 
direktör, Svenska institutet för Europa
politiska studier (Sieps).
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SnS SchweizliechtenStein
Blir vi alla fattigare av ökade spän
ningar i världsekonomin? James 
 Purcell, Head Sustainable and Impact 
Investing, UBS Global Wealth 
 Management.

SnS pariS
Kan den svenska modellen hantera gig
ekonomin och utvecklingen inom AI? 
Eva Uddén Sonnegård, ekon.dr, 
 tidigare statssekreterare och tidigare 
minister i Sveriges OECDdelegation, 
Victor Bernhardtz, ombudsman för 
digitala arbetsmarknader på fackför
bundet Unionen. 

SnS SKåne
Natos framtid. AnnSofie Dahl, docent 
i internationell politik, nonresident 
Senior Fellow vid Atlantic Council i 
Washington D.C., Allan Widman, för
svarspolitisk talesperson för Liberalerna 
och ordförande i Försvarsutskottet 
2014–2018.

SnS SKåne
Så kan ESS säkra Sveriges position som 
kunskapsnation. Allan Larsson, råd
givare till EUkommissionen och tidi
gare finansminister, Martin Sjöstrand, 
kommunikationsdirektör för ESS.

SnS SchweizliechtenStein
Global Migration – orsaker och konse
kvenser. Joakim Ruist, nationalekonom 
och migrationsforskare vid Göteborgs 
universitet.

SnS pariS
Discussion on Brexit and the British 
ruling elite. Simon Kuper, journalist, 
Financial Times.

SnS SKåne
Problemen på den svenska hyresmarkna
den. Fredrik Kopsch, universitetslektor 
i fastighetsvetenskap, Lunds universi

tet, Roko Kursar, kommunstyrelsens 
vice ordförande (L) i Malmö, Susanne 
Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd, 
Marie Thelander Dellhag, vd, MKB.

SnS pariS
Utmaningar för svensk demokrati. 
Johannes Lindvall, professor i stats
vetenskap vid Lunds universitet.

SnS pariS
Halvtid för Macron. Professor Marie 
Demker och Frank rikekännaren Tomas 
Lindbom.

SnS SchweizliechtenStein
Möte med svenska ambassadören i 
Schweiz. Jan Knutsson, svensk ambass
adör i Schweiz.

SnS SKåne
Organiserad brottslighet i Sverige –  
samtal med chefsåklagare Lise Tamm.
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