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SNS – Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle – är ett fristående nätverk av
ledande beslutsfattare i privat och offentlig
sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet är att skapa underlag för
rationella beslut i viktiga samhällsfrågor
genom forskning och debatt.

Omslag: Förtroenderådets möte på Piperska muren i juni 2001,
med diskussion om Demokratirådets rapport, ”Demokrati utan
utland”. Björn Savén, Björn von Sydow och Kjell-Olof Feldt,
Mats Dellham, Tove Lifvendahl, Urban Jansson och Hans Larsson, Lars H Thunell, Peggy Bruzelius, Ulrika Mörth och Daniel
Tarschys, Bengt Westerberg, Mats Svegfors, Kerstin Wigzell
och Göran Ennerfelt.

Från SNS-året 2001

BROBYGGANDE
Statsråd lyssnar på SNS-forskare vid Förtroenderådets
möte 13 juni 2001: ”Globaliseringen behöver inte hota
demokratin!” Olof Petersson föreslår Björn von Sydow
en strukturpolitik för demokratin. Sid 16–19.

AGENDASÄTTANDE
Företagsklimatet, internationaliseringen och konsekvenserna för
Sverige av att huvudkontoren flyttar ut diskuterades intensivt
under 2001. Ett av de tyngre bidragen i debatten var boken som
kom i juni av Pontus Braunerhjelm m fl. Sid 10, 30–31.

ENGAGEMANG
Företagsledare som vill bilda opinion och bidra till förändring engagerar sig i nytt SNS-projekt. ”Det behövs större
mångfald och fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
– för konkurrenskraft och förnyelse…” menar arbetsgruppen, ledd av Lars H Thunell. Sid 20–21
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Näringslivstoppar träffar statsråd vid Tylösandskonferensen i augusti 2001. ”Jag hoppas att vi tillsammans med goda exempel från näringslivet ska kunna
utbyta erfarenheter och sprida information” sade
handelsminister Leif Pagrotsky när han talade om
företagens samhällsansvar. Sid 14, 22–23.

OBUNDNA
Forskningsresultat som retat såväl politiker som företag: skattemiljarderna till väginvesteringar ifrågasattes vid en konferens
och i en debattartikel av Birgitta Swedenborg hösten 2001. I
februari 2002 utkom en bok på samma tema. Sid 11, 30–31.

KOMPETENSUTVECKLING
Beslutsfattare med inflytande över vårdens och omsorgens
framtida utveckling lär sig mer om ny teknologi av professor Ulf Pettersson. Den nya seminarieserien om vård och
omsorg blev en uppskattad uppföljare till tidigare endagskonferenser och det stora sjukvårdsprojektet. Sid 24–25.
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STYRELSE

Med förankring i
näringsliv och samhälle

Carl-Johan Bonnier (f. 1951)

Katja Elväng (f. 1947)

Ordförande i SNS styrelse sedan 1999, ledamot sedan
1996.
Styrelseordförande i Bonnier AB och Bonnier Cityfastigheter samt ledamot i bolag inom Bonniersfären.

Ledamot sedan 1997.
Styrelseledamot i Fastighets AB Tornet, AB Swedcarrier,
Skandia Liv, Kammarkollegiet, AB Svensk Bilprovning och
Didaktus AB.

Lars Frithiof (f. 1946)

Ingemar Hansson (f. 1951)

Ledamot sedan 1999. Vice ordförande sedan 2000.
Vd och koncernchef, Sydkraft AB. Ordförande i Svensk
Energi. Styrelseledamot i Midway Holding AB, Hafslund
A/S, Energie Aktiengesellschaft Mitteldeutschland (EAM),
Svenskt Näringliv, EFA, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Ledamot sedan 1999.
Generaldirektör, Konjunkturinstitutet. Professor i nationalekonomi.

Inga-Britt Ahlenius (f. 1939)
Ledamot sedan 1996.
Generaldirektör och chef för Riksrevisionsverket. Styrelseledamot i Industrivärden. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Marianne Nivert (f. 1940)
Ledamot sedan 2001.
Vd och koncernchef i Telia. Styrelseledamot i Fjärde APfonden, Huddinge Universitetssjukhus AB, Lennart Wallenstam Byggnads AB, AB Svensk Exportkredit, Stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola och World Childhood Foundation.
Torsten Persson (f. 1954)

Carl Bennet (f. 1951)
Ledamot sedan 2000.
Styrelseordförande i Elanders AB, Getinge Industrier AB,
Boliden AB, Högskolan i Halmstad, Lifco AB, Scanrec AB,
Sorb Industri AB och Västsvenska Handelskammaren.
Ledamot av styrelsen för AMS och Telia AB.
Hans Dalborg (f. 1941)
Ledamot sedan 2000.
Ekon dr. Vice styrelseordförande i Nordea AB. Styrelseordförande i Kungl Operan. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, AB Svenska Spel, Medivir AB, Stockholms Konserthusstiftelse, Svenska Turistföreningen, SITE Stockholm
Institute of Transition Economics. Ledamot i European
Round Table of Financial Services (ERF) och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
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Ledamot sedan 1998.
Chef för Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet samt Centennial Professor vid London
School of Economics. Vetenskaplig rådgivare till Sveriges
riksbank. Research Associate vid National Bureau of Economic Research (NBER) och Centre for Economic Policy
Research (CEPR). Ledamot av Vetenskapsakademien,
Ingenjörsvetenskapsakademien och American Academy of
Arts and Sciences. Styrelseledamot i Vetenskapsrådet.
Hans Tson Söderström (f. 1945)
Vd och ledamot av SNS styrelse sedan 1985.
Adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och Finska
Vetenskaps-Societeten. Styrelseledamot i Investment AB
Öresund och Observer AB.

Revisorer

Revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt, Ernst & Young,
och vice riksbankschef Lars Nyberg.

Auktoriserad revisor Lars Träff, Ernst & Young,
och Birgit Erngren Wohlin.
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V D - K O M M E N TA R

Ett SNS i
förändring

2001 blev ett ännu ett förändringens år för Sverige. Det
världspolitiska dramat efter den 11 september har rest
nya frågor om internationella relationer, säkerhetspolitik
och mänskliga rättigheter. Ordförandeskapet i EU har
givit många svenskar en ny syn på Sveriges roll i Europa.
I den ekonomiska politiken har självförtroendet växt i takt
med budgetsaldo och sysselsättning. I näringslivet har
tvivel på "den nya ekonomin" och en dyster börsutveckling fått fokus att skifta från spektakulära företagsaffärer
till slitsamt strukturarbete. Nya tider, nya hjältar.
Endast genom en ständig förnyelse kan SNS fortsätta att
spela en avgörande roll i svensk samhällsutveckling som
länk mellan akademisk samhällsforskning och beslutsfattande i näringsliv och samhälle. Det gäller såväl innehållet
i verksamheten som de former under vilka den bedrivs. I
omdaningen måste vi ständigt söka en balans mellan
mediesamhällets hetsiga nyhetsjakt och den akademiska
forskningens grundliga sanningssökande.
Nya samhällsfrågor
Tillämpad samhällsforskning utgör grunden för all SNS
verksamhet. Men föremålen för vårt intresse skiftar med
samhällets och forskningens utveckling. Man kan urskilja
fyra utvecklingslinjer under senare år:
■ För det första en förskjutning från
makroekonomiska till mikroekonomiska frågeställningar. Allteftersom de tidigare så dominerande
stabiliseringspolitiska problemen
funnit bättre lösningar har strukturpolitiken kommit att spela
nyckelrollen för vår ekonomiska
framtid.
■ För det andra en förskjutning från
ekonomisk analys till politisk ekonomi och statvetenskapliga problemställningar. Rationaliteten i
ekonomisk-politiska åtgärder kan
alltmer sällan analyseras fristående
från de kraftfält och beslutsprocesser där politiken växer fram.
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■ För det tredje en förskjutning från
rent inhemska frågor till Europafrågor och global analys. Vi är
sällan ensamma om våra problem.
Utrymmet för nationella särlösningar krymper alltmer. Analys och
debatt får gradvis flytta till det internationella planet.
■ För det fjärde, slutligen, en förskjutning från krav på politiken till analys
av vad näringsliv och förvaltning
kan göra för att reformera sig själva.
Spelregler för konkurrens, nya ägande- och styrformer, företagens samhällsansvar, den svaga kvinnorepresentationen på ledningsnivå – allt är
frågor där näringslivets och förvaltningens chefer på egen hand kan
förändra verkligheten.
Den som länge följt SNS verksamhet kan konstatera att
det handlar om en förskjutning mot ”nygamla” ämnen,
som präglade SNS första decennier. Vi ser ingen nackdel i
att SNS i detta avseende åter söker sina rötter, men givetvis utifrån dagsaktuella frågeställningar och moderna
forskningsresultat.
Nya arbetsformer
Även när det gäller verksamhetsformerna befinner sig SNS
i snabb förändring. Huvuduppgiften är att göra relevant
samhällsforskning snabbt och smidigt tillgänglig för tidsmässigt hårt trängda beslutsfattare samt att föra ut viktiga
resultat från denna forskning till en bred debatt i samhället.
Även här måste vi gå en balansgång. Vi måste ägna oss åt
frågor som står i fokus och skapa uppmärksamhet kring
det vi gör. Men vi får aldrig göra avkall på SNS ledstjärnor
om saklighet i analysen och allsidighet i debatten.
Vi har en styrka i våra väletablerade former för att
organisera samspelet mellan akademiska forskare och
ledande beslutsfattare i näringsliv och samhälle. Referensgrupper till forskningsprojekt, Förtroenderådets båda årliga
möten och Tylösandskonferensen är välkända och uppskattade fora för analys och debatt. SNS Förlag har också

skapat sig en stark ställning på marknaden för tillämpad
samhällsvetenskap, främst ekonomi, ekonomisk historia
och statsvetenskap.
Vi ser samtidigt ett behov av att modernisera delar av
mötesverksamheten och formerna för spridning av våra
studier. Medlemsverksamheten är för närvarande föremål
för en rejäl översyn som redan resulterat i ett antal förändringar. Vi hoppas förstås att våra reformer kommer att
resultera i intensifierad medlemsvärvning och starkare
lokal uppslutning kring lokalgrupperna. Det slutliga ansvaret vilar här på de lokala SNS-styrelserna.
Som så många andra medlemsorganisationer strävar vi
också efter en föryngring av vår medlemskader. SNS ska
vara ett forum inte bara för dagens utan även morgondagens beslutsfattare. Vi bygger nu allianser och nätverk
för att fånga in de personer i den nya generationen som är
beredda att ta till sig mer krävande analyser och att engagera sig i samhällsfrågor på ett övergripande plan. Vi utvecklar samtidigt det skrivna ordet med lättillgängliga
sammanfattningar, korta budskap och IT-lösningar som
gör det möjligt att nå rätt beslutsfattare vid rätt tillfälle.
Ett tack
I allt detta förändringsarbete har vi förmånen att få ta i
anspråk kompetens och engagemang inte bara från akademiska forskare utan även från många beslutsfattare i företag och myndigheter. Jag vill avslutningsvis rikta ett tack
till alla er som genom ideella insatser gör SNS till vad det
är: ett levande och inflytelserikt nätverk av kunniga beslutsfattare i samhällsutvecklingens brännpunkt. För oss
som har privilegiet att få arbeta med SNS angelägenheter i
vårt dagliga värv utgör ert engagemang i de stora framtidsfrågorna en stor stimulans.

Hans Tson Söderström

”Endast genom en ständig förnyelse kan SNS fortsätta
att spela en avgörande roll i svensk samhällsutveckling
som länk mellan akademisk samhällsforskning och beslutsfattande i näringsliv och samhälle”
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FORSKNINGSOMRÅDE

Ekonomisk
politik för tillväxt

Efter höstens omskakande händelser i New York rubbades
förtroendet för den ekonomiska återhämtningen. Det
hopp som stundom framskymtade sommaren 2001 om en
konjunkturförbättring ersattes under hösten av en betydande osäkerhet, stigande arbetslöshet, dämpad efterfrågan och en fördjupad nedgång.
Även om de mest dramatiska katastrofscenarierna fått ge
vika för något mer positiva tongångar, bedöms ekonomin
vända upp först någon gång under andra halvåret 2002.
Tillväxten är fortsatt svag i praktiskt taget alla industrialiserade länder, aktiviteter inom de tidigare informationsoch kommunikationssektorerna har fallit tillbaka markant
under det senaste året.
Sverige har, precis som den övriga världen, till stor del
åkt snålskjuts på den starka konjunktur som präglade
USA i nästan ett decennium. Det är egentligen först nu
som det lyckosamma svenska 1990-talet ställs inför sin
första större utmaning när det gäller att föra en ekonomisk politik som främjar fortsatt tillväxt, konkurrens och
öppenhet. Följaktligen kvarstår frågan om grunden verkligen lagts för en framtid präglad av dynamik och förnyelse.
Stora delar av svensk ekonomi är fortfarande avskärmad
från konkurrens och den svenska prisnivån tillhör de högsta i EU. Utmaningen att göra Sverige till en ledande kunskaps- och tillväxtnation kvarstår.

SAS vice vd Marie Ehrling, efterlyste konkurrensneutrala regler och
möjlighet för alla internationellt verksamma företag att verka på lika
villkor. ”Konkurrenspolitik påverkar de flesta människors vardag. I
år är det dessutom flera kvinnor inbjudna för att tycka till om rapporten”, konstaterade konkurrensminister Ulrica Messing som var
huvudopponent när Gränslös konkurrens presenterades i januari
2002.

inledningsvis hur begränsad konkurrensen fortfarande är
inom EU respektive Sverige. De övergripande och till synes
bestående hindren mot öppenhet och ökad konkurrens
kan kopplas till ett fåtal – men avgörande – sektorer och
marknader: offentlig sektor, statsstöd, arbetsmarknad och
skattesystemet. Till detta kommer företagens strategiska
agerande för att begränsa konkurrensen. Sveriges konsu-

Ekonomirådet 2002
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Andel av hushållens konsumtion som
sker på konkurrensutsatta marknader
55
45
Procent

Utgångspunkten för årets ekonomirådsrapport, Gränslös
konkurrens – Sverige i ett integrerat Europa, är hur den
europeiska integrationen påverkat konkurrens och öppenhet
mellan länder. Liksom förra årets ekonomirådsrapport,
kluster.se – Sverige i den
nya ekonomiska geografin,
har frågeställningarna i
årets rapport ett tydligt
Europaperspektiv. Strålkastarljuset riktas på några
områden som Ekonomirådet bedömer som avgörande för den samhällsekonomiska utvecklingen.
I rapporten beskrivs

EU 1999
Sverige
2017?

35

Sverige

25
15
1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Endast 32 procent av hushållens konsumtion sker på konkurrensutsatta marknader i Sverige jämfört med 45 procent i EU. Med
nuvarande integrationstakt kommer vi nå EU-snittet först 2017.

menter möter en mindre konkurrensutsatt marknad än
övriga EU; medan 45 procent av hushållens konsumtion
sker på konkurrensutsatta marknader i EU är motsvarande andel för svenska hushåll endast 32 procent. Med nuvarande avregleringstakt kommer vi att nå EU-snittet först
2017.
Ekonomirådet skärskådar EUs regelverk i skenet av det
ofta framförda påståendet att EUs förvärvskontroll diskriminerar små länder när det gäller fusioner mellan företag
inom det egna landet. Rådet konstaterar också att EUs
handelshinder – internt och mot omvärlden – fortfarande
är betydande och i vissa fall har ökat. Rapporten avslutas
med några genomgripande förslag till förändringar när det
gäller beslutsansvar och den institutionella strukturen
inom EU, och utformningen av den framtida konkurrensoch handelspolitiken ■

Ny dynamik i innovationssystemet
Sverige ligger i världstoppen när det gäller FoU-satsningar.
Men hur skapas välstånd av detta?
I ett nytt forskningsprojekt, finansierat av KK-stiftelsen
och Vinnova, analyserar ett internationellt forskarteam
hur samspelet mellan näringsliv och högskola har intensifierats och vilka effekter som detta kan förväntas ge. Vad
driver innovationer, och hur omsätts de i produktion och
affärer? Hur agerar och samspelar innovationsintensiva
företag, akademiska entreprenörscentra, ”inkubatorer”,
privata och offentliga riskkapitalförsörjare, myndigheter
m fl? Dessa och andra frågor som är helt centrala för
Sveriges framtid som ledande industrination ger oss professorerna Henry Etzkowitz, Science Policy Institute, New
York, Luke Georghiou, PREST, Manchester, och Luigi
Orsenigo, Universitá Bocconi, Milano samt docent Merle
Jacob, Chalmers, och fil dr Ingrid Schild, Umeå så småningom svaren på. Göran Arvidsson är projektledare ■

Ekonomirådet 2002 – nationalekonomi och juridik
Ledamöterna i SNS Ekonomiråd 2002 är specialiserade på frågor
rörande konkurrens, industriell organisation och internationell handel.
Pontus Braunerhjelm, ordf, vice vd på SNS och adjungerad professor
vid Linköpings universitet. Hans forskningsområde är internationell
ekonomi och industriell organisation.
Mattias Ganslandt, ekonomie doktor i nationalekonomi och verksam
vid Industriens Utredningsinstitut, IUI. Doktorerade 1999 vid Lunds
universitet och var sedan gästforskare vid University of Colorado at
Boulder, USA.
Sten Nyberg, docent i nationalekonomi, verksam vid Stockholms
universitet. Sysslar med tillämpad ekonomisk teori, främst inom områdena industriell ekonomi, samspelet mellan ekonomiska incitament
och sociala normer samt välfärdsstatens politiska ekonomi.
Johan Stennek, docent i nationalekonomi och verksam vid Industriens
Utredningsinstitut, IUI. Forskar bl a om förvärv och fusioner och har
även skrivit flera rapporter till EU-kommissionen och till den svenska
konkurrenslagsutredningen.
Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Har bl a skrivit flera böcker i konkurrensrätt m m.

Kluster, industriell dynamik och sysselsättning
Arbetskraftsefterfrågan styrs till stor del av en ekonomis
förmåga till tillväxt, förnyelse och anpassning, dvs dynamiken i såväl industri- som tjänstenäringar är avgörande
för att undvika arbetslöshetsfällor. Studier av amerikanska
data visar att tillväxten varit koncentrerad till vissa väl
geografiskt avgränsade områden, s k kluster. Dessutom
har produktiviteten visat sig vara högre i klustermiljöer
vilket innebär att dessa kan bära högre lönekostnader.
I ett annat internationellt SNS-projekt analyseras drivkrafterna bakom framväxten av nya kluster. I projektet
som leds av Pontus Braunerhjelm deltar forskare från sju
länder ■
Monitoring European Deregulation
Tillsammans med det europeiska forskarnätverket CEPR,
Center for Economic Policy Research, har SNS under ett
par år granskat hur den europeiska avregleringsprocessen
fungerar. Hittills har telekommunikationer och elmarknader studerats av forskare verksamma vid olika universitet
runt om i Europa. Referensgrupper av i branscherna aktiva
personer har följt skrivandet av rapporterna. Flera andra
avregleringsprocesser står på tur att analyseras, bl a flyget
och banksektorn ■
Huvudkontoren flyttar ut

Ekonomirådet 2002: Johan Stennek, Mattias Ganslandt, Pontus
Braunerhjelm, Nils Wahl och Sten Nyberg.

Under hösten tilltog debatten om det svenska företagsklimatet och utflytten av svenska företag och huvudkontor.
Ett bidrag till debatten var den forskningsrapport som
SNS publicerade under sommaren 2001, Huvudkontoren
flyttar ut. Baserat på ca 100 djupintervjuer i sex branscher
omfattande såväl råvaruindustri, tjänstenäringar och hög-
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teknologisk produktion, analyseras skälen till den ökade
utflyttningen från Sverige. Två nya drivkrafter tonar fram.
Dels nyckelpersoners möjligheter att göra en internationell
karriär och därmed företagens möjligheter att rekrytera
spetskompetens, dels möjligheten att få verksamheten i
företaget korrekt värderad. För att motverka utflyttningen
föreslås i rapporten betydande reformer av det svenska
skattesystemet: platt inkomstskatt, borttagande av förmögenhets- och kapitalinkomstskatter samt en reformering
av optionsskatterna. Med sin tradition av storföretag bedöms Sverige ha goda möjligheter att utveckla ett eller ett
par huvudkontorskluster ■

Konkurrens och reglering på 2000-talets telemarknad
Den svenska telemarknaden har avreglerats, brukar man
säga. Inget kunde vara mer fel. Visst går utvecklingen mot
en liberalisering, och visst har Sverige kommit betydligt
längre än USA och EU. Men reglerna är betydligt fler i dag
än för tio år sedan.
En SNS konferens i september utlöste en het debatt
mellan Telia-chefen Marianne Nivert, Stefan Krook, vd för
uppstickaren Glocalnet, och Nils-Gunnar Billinger, generaldirektör vid Post- och Telestyrelsen. Lars Hultkrantz,
Högskolan Dalarna, och den tyske professorn Günter
Knieps från universitetet i Freiburg medverkade också i
debatten ■

Sams igen. PTS sade nej till Telias 3G-licens, men på SNS-konferensen uppträder Nils-Gunnar Billinger och Marianne Nivert tillsammans.
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TV-journalisten Marika
Griesel lotsade åhörarna
genom motstridiga argument och verklighetsuppfattningar om globaliseringens effekter.

Globalisering under attack
Frihandelsvänner drabbade samman med globaliseringens
kritiker vid ett välbesökt seminarium i mars. Författarna
till boken Globalisering under attack (SNS Förlag), Peter
Kleen, generaldirektör på Kommerskollegium och ledamot
av SNS Förtroenderåd, och dåvarande avdelningsdirektören på Kommerskollegium Per Altenberg, påpekade att
världshandeln mer än tredubblats sedan början på 1980talet men fortfarande finns stora handelshinder, som tullar,
upphandlingshinder och subventioner. ”Världsekonomin
är långt ifrån globaliserad”, menade författarna. Vid seminariet medverkade också America
Vera-Zavala, styrelseledamot i Attac,
Maud Johansson, från bistånds- och
utvecklingsorganisationen Forum Syd,
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och
skribent i Globaliseringsnätverket,
professor Carl B Hamilton, Handelshögskolan i Stockholm, samt Georg
Andrén från Svenska kyrkan ■
Trafikinvesteringar för över 300 mrd – är de motiverade?
När SNS i oktober bjöd in till granskning av den nyligen
presenterade infrastrukturpropositionen fylldes lokalen till
sista plats. Över hundra personer ville diskutera om de
364 miljarder som regeringen vill satsa på vägar och järnvägar blir väl använda. Tidigare beslut om infrastruktur
har utsatts för stark kritik av såväl forskare som Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer och Kommissionen om
Hallandsåsen. Nu ville SNS se till att kritiken mot beslutsunderlagen framkommer innan
besluten fattas i riksdagen.
Kritiken blev skarp från experthåll. Satsningarna är inte samhällsekonomiskt försvarbara – något
som en del av experterna utvecklade i en bok med Birgitta Swedenborg som redaktör, Skattemiljarder
i trafikpolitiken – till vilken nytta?,
i februari 2002 ■
Birgitta Swedenborg

Det ekonomiska läget
Drygt en månad efter terrorattacken i USA hölls SNS traditionsenliga höstkonferens om det ekonomiska läget och
den ekonomiska politiken. ”Sällan har det varit så svårt
att bedöma den ekonomiska framtiden som nu”, tycktes
vara en gemensam ståndpunkt för både pessimister och
optimister. Meningarna gick dock isär om djupet av konjunkturnedgången
Konferensen inleddes med en internationell utblick.
Fokus låg då nästan helt på USA med dess snabba konjunkturavmattning och effekterna av terrordåden. De
båda föredragshållarna Klas Eklund, chefekonom på SEB,

och Holger Schmieding, makroekonomisk konsult i London, var överens om att amerikansk ekonomi redan före
terrorattackerna var sämre än vad man trodde under sommaren. Men sedan gick deras åsikter isär.
Övriga expertbedömare var Ingemar Hansson, generaldirektör, Konjunkturinstitutet, Irma Rosenberg, chefekonom, SBAB, Olle Djerf, Nordeas chefekonom, Lars Heikensten, vice riksbankschef, Jens Henriksson, planeringschef hos finansminister Bosse Ringholm, Lars Calmfors,
professor, Institutet för internationell ekonomi, och professor Hans Tson Söderström, SNS ■

Holger Schmieding tillhörde optimisterna …
… medan Klas Eklund,
som nedan intervjuas av
en reporter från People’s
Daily, var pessimist.

Lars Calmfors (t v) bekände sig till pessimisterna. Det finns ett reellt
hot att arbetslösheten blir högre än förväntat. Vice riksbankschefen
Lars Heikensten (tvåa fr v) menade att läget var svårbedömt och att
räntan kan bli både lägre och högre. Hans Tson Söderström (längst
t h) pekade på fundamenta och varnade för effekterna av portföljanpassningen hos de amerikanska hushållen. Jens Henriksson, Finansdepartementet, bedyrade att Sverige står starkt inför lågkonjunktur och stigande arbetslöshet.

Laurent Leksell, Elekta,
ville veta vart de stora
valutorna dollar, euro och
yen, var på väg.

Ekonomisk politiska talesmän för (kd), (fp) och (c): Mats Odell,
Karin Pilsäter och Lena Ek fick kanske med sig nya bedömningar
till finansutskottet?

Irma Rosenberg, chefekonom, SBAB, analyserade konsumenternas förtroende och förväntade beteende.
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Välfärdsstat i
omvandling

Att vi lever i en tid då befolkningen i industriländerna får
allt högre medelålder är vid det här laget ett välkänt faktum. En av de bidragande faktorerna är sjunkande födelsetal. Som vanligt har olika intressegrupper utnyttjat det
låga barnafödandet för att motionera sina käpphästar –
familjepolitiken måste göras gynnsammare, den traditionella kärnfamiljen måste stärkas, bostadsbyggandet måste öka osv. SNS har låtit 2001 års Välfärdspolitiska råd
analysera några av de centrala frågorna i detta komplex
av problem. Rapporten, Ny kris i befolkningsfrågan?,
publicerades i november.
Är låga födelsetal ett problem?
För att en befolkning skall vara långsiktigt stabil krävs att
kvinnorna föder i genomsnitt 2,1 barn under sitt liv. Lägre
födelsetal leder till en minskande
och åldrande befolkning. En hög
andel äldre leder till både en hög
skattekvot och risk för spänningar
mellan generationerna.
Det invänds ibland att födelsetalen i ett globalt perspektiv snarast
är så höga att det ger problem. Det
finns emellertid inget direkt samband mellan globala och nationella
födelsetal. De offentliga systemen
är nationellt uppbyggda, och även om invandring kan
kompensera en del av obalansen, är den inte problemfri.
Andra europeiska länder har liknande problem.

med bestämmelsen att man behåller ersättningsnivån om
det inte förflyter alltför lång tid mellan födslarna, har
medelavståndet mellan barnen krympt.
Däremot verkar politiken inte haft några starka effekter
på vilka som föder barn. Sedan länge finns ett stabilt samband mellan antalet barn och inkomst; föräldrar med högre
livsinkomster har i genomsnitt färre barn. Det mönstret
har inte förändrats.
Arbetslinjen är problematisk
Arbetslinjen är en grundprincip i det svenska socialförsäkringssystemet. Man kvalificerar sig för flertalet förmåner
genom att delta i arbetslivet, och det finns ett starkt samband mellan lön och förmån. Föräldrapenningen har den
konstruktionen. Eftersom föräldrapenningen blir väsentligt högre för den som hunnit kvalificera sig för den löneanknutna nivån än för den som bara får grundersättning,
finns ett starkt incitament att skjuta upp barnafödandet
tills man etablerat sig på arbetsmarknaden. Detta var vad
som hände under 1990-talets kris. De unga, som hade
svårt att få fäste på arbetsmarknaden, sköt upp sin familjeetablering i väntan på bättre förutsättningar. Eftersom krisen blev långdragen, är det tveksamt om dessa
årskullar hinner komma upp i samma nivå på den fullbordade fruktsamheten som de föregående.
Det är också kopplingen till arbetsmarknaden som förklarar det samband som finns mellan inkomsterna ett visst
år och sannolikheten att föda barn året efter. Att hävda att
barn blivit överklassens privilegium är felaktigt, menar
forskarna.

Familjepolitiken har betydelse
De offentliga utgifterna för familjepolitiken ligger på 175
miljarder kronor per år eller 8–9 procent av BNP. Man
kan få en uppfattning om politikens effekter genom att
jämföra olika länder över tiden. Under efterkrigstiden har
Sverige haft den mest generösa familjepolitiken inom den
grupp av OECD-länder vi normalt jämför oss med.
Sverige har också haft den stabilaste utvecklingen. Medan
svenska kvinnor födda före 1960 stabilt har fött i genomsnitt 2 barn var, har de övriga länderna haft en mer eller
mindre stark nedgång. Det är troligt att familjepolitiken
har spelat en roll för denna utveckling.
Det är också troligt att familjepolitiken påverkat avståndet i tid mellan barnen. Sedan föräldrapenningen infördes
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Välfärdspolitiska rådet 2001:
Anders Björklund, ordf, professor, Institutet för social forskning
(Sofi), Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, inkomstfördelning, utbildningsekonomi och befolkningsekonomi.
Thomas Aronsson, professor, nationalekonomiska institutionen,
Umeå universitet. Hans forskning är främst inriktad på miljöekonomi,
välfärdsekonomisk teori och offentlig ekonomi.
Lena Edlund, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, f n gästforskare vid Columbia University i New York. Hennes forskning har
ägnats åt familjebildning, kvinnors ställning och samspelet mellan
staten och familjen.
Mårten Palme, docent vid institutionen för ekonomisk statistik vid
Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på socialförsäkringar, utbildning och inkomstfördelning.

Anders Björklund, ordförande i
Välfärdspolitiska rådet 2001

Thomas Aronsson

Mårten Palme

Susanna Popova och Joakim Sonnegård opponerade på
rapporten från höger och vänster.

Familjebildningens regelverk är viktigt
Inte bara de ekonomiska förutsättningarna utan också
reglerna kring familjebildning spelar roll för relationernas
stabilitet och därmed också antalet barn. En ofta framförd
politisk värdering är att staten skall vara neutral mellan
olika samlevnadsformer. I realiteten är det inte så. Ett konventionellt äktenskap skapar ett korsägande mellan makarna, som inte har någon motsvarighet i samboförhållandet. I andra riktningen verkar vissa stödsystem som utformats för att underlätta tillvaron för ensamstående föräldrar. Bostadsbidrag och underhållsstöd är exempel på det.
Rådets policyslutsatser:
Satsa på barnbidraget! Barnbidraget stärker barnfamiljers
ekonomi utan att skapa marginaleffekter. Det utjämnar
inkomster också mellan inkomstskikt. Det har inte heller
föräldrapenningsystemets oönskade beroende av arbetsmarknadsläget. Ett högre barnbidrag skulle göra det lättare
att kombinera barn och studier.
Tidigarelägg högskoleutbildningen! De gynnsammare villkoren för vuxenutbildning gör det lockande att vänta med
högre utbildning. Det leder till sen familjebildning och
färre barn.
Höj pensionsåldern! De lägre födelsetalen är ett argument
för att höja pensionsåldern och förmå människor att arbeta
längre. Det är naturligt också mot bakgrund av att medelåldern stadigt stiger och att människor är arbetsföra under
fler år av sitt liv ■

Per Molander ledde diskussionen.

Referensgrupp Välfärdspolitiska rådet 2001
Agneta Dreber, ordf, Stockholms Läns Landsting
Birgitta Rolander, Alecta pensionsförsäkring
Anita Berlin, Apoteket
Anita Nyberg, Arbetslivsinstitutet
Ann-Marie Begler, BRÅ
Lennart Nilsson, Första AP-fonden
Gösta Jedberger, Praktikertjänst
Anna Hedborg, Riksförsäkringsverket
Annika Persson, Riksskatteverket
Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB Trygg Liv
Hans Svensson, Skandia
Leif Lundberg, Statskontoret
Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden
Eva Fernvall, Vårdförbundet
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Företagen och de mänskliga rättigheterna

Den offentliga sektorns dimensionering och styrning

I globaliseringens spår får företagen en allt viktigare roll
för demokrati och människovärde. De kan inte stå vid
sidan om som åskådare och låta andra stå för engagemanget. Allt fler företag inser detta och gör arbetet för
mänskliga rättigheter till en
självklar del av sin verksamhet.
Under 2001 var etik och
mänskliga rättigheter föreUlf Karlberg, Amnestys
mål för såväl bokutgivning Business Group
som flera konferenser. Projektet leddes av Per Molander
och har bl a resulterat i en bok utgiven i samarbete med
Amnesty International, Mänskliga
rättigheter – företagens ansvar?
Såväl utrikesminister Anna Lindh
som handelsminister Leif Pagrotsky
har i SNS regi deltagit i diskussioner med företagsledare och företrädare för internationella organisationer ■

Kan de centrala målen för välfärdspolitiken förverkligas
inom ramen för en mindre offentlig sektor? SNS stora
forskningsprojekt om den offentliga sektorn presenterar
sin slutrapport i maj 2002. Bakom studien står ett internationellt forskarlag bestående av bl a professorerna Torben
M Andersen, Jörn Rattsö och Dennis Snower. Projektet
behandlar både offentliga tjänster och socialförsäkringar.
Slutrapporten genomsyras av ett internationellt perspektiv.
Under de tre år som projektet pågått har flera delrapporter presenterats. I december 2001 kom en rapport om
migrationen från de skandinaviska välfärdsstaterna. Är
det sant att hela ingenjörskullar lämnar landet, eller är
hela migrationsdebatten baserad på myter?
Författare var fil dr Marianne Röed från Oslos Institutt
för samfunnsforskning, Peder J Pedersen, professor vid
Århus universitet, och docent Lena Schröder, Stockholms
universitet.
Tidigare presenterade rapporter inom projektets ram är
En effektivare välfärdspolitik och Den åttafaldiga vägen,
båda skrivna av Per Molander, forskningsledare vid SNS ■

Referensgrupp offentlig sektor
Kjell-Olof Feldt, ordförande
Håkan Bryngelsson, Vasakronan
Ulrika Francke, SBC
Lennart Grabe, Posten
Gunnar Huss, Atle
Hans Larsson, Nordstjernan
Knut Leman, Investment AB Bure
Evert Lindholm, Kommunförbundet
Olle Nilsson, Länsförsäkringar
Anitra Steen, Systembolaget
Peder Wachtmeister, Nyköpings kommun
Leif Widmark, Landstingshuset

Utrikesminister Anna Lindh
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Forskarprofil: Marian Radetzki

Energisk, fokuserad och
kontroversiell

Marian Radetzki har
publicerat sig på SNS
Förlag under mer än 20
år. Långt innan den nu
aktuella globaliseringsdebatten tog fart
gav han ut en bok om
vilka effekterna skulle
bli om Sverige skulle
avskärma sig från
internationell handel.
Marian har även varit
tidigt ute i miljö-,
energi- och klimatdebatten.

Marian Radetzki, professor i nationalekonomi, är Sveriges ledande ekonomiska expert på energi och mineraler. Det var Assar Lindbeck som en gång i världen
satte honom på det spåret – ett råd som Marian inte
ångrade att han tog till sig då han efter fyra år i Indien
återvände till Sverige 1966.
Sin viktigaste insats har Marian Radetzki enligt
egen bedömning gjort genom att konsekvent försöka
rätta till vitt spridda missuppfattningar om ett ständigt
stigande oljepris. ”Efter 1970-talets oljeprishöjningar
ansågs oljan vara på väg att ta slut. Nästan alla trodde
att priserna alltid måste stiga”. Eftersom Marian var
av en annan uppfattning tvekade han inte att 1980 slå
vad med det årets ekonomipristagare, Lawrence B
Klein, om en s k double eagle i guld (ett mynt, värt
600 dollar på den tiden) vilket han också vann. De
brant stigande prognoserna för oljepriser har nu ersatts av mer flata linjer, till Marians tillfredsställelse.
I debattboken Den gröna myten, som utkom 2001,
visar Marian att miljön mår bättre där den ekonomiska tillväxten är hög – något som inspirerat många
gröna debattörer att gå till motangrepp, med argument
som ”Radetzki vet inte vad han pratar om”. Men
Marian trivs i hetluften och sticker gärna ut huvudet i
nya debatter ■
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Politikens
spelregler

Globalisering och europeisering var temat för 2001 års
rapport från SNS Demokratiråd. Sällan har ett forskningsämne fått en sådan aktualitet. Det svenska ordförandeskapet i EU avslutades med ett crescendo vid toppmötet i
Göteborg. Med terrorattacken i USA framstod det öppna
samhällets grundläggande värden plötsligt som hotade.
SNS har bidragit genom att förbinda uppmärksamheten
kring de aktuella händelserna med en diskussion om politikens långsiktiga spelregler.
Efter den 11 september
Hur drabbas demokratin, säkerheten och det öppna samhället? Hur påverkas konjunkturer och marknader? Det
var frågor som avhandlades när SNS en vecka efter terrorattacken samlade ett antal experter till ett extrainsatt seminarium, Hot mot det öppna samhället?, för att diskutera
de samhälleliga konsekvenserna.
Åtgärder mot terrorismen måste baseras på tre analyser: en etisk folkrättslig, en militär och en politisk, ansåg
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms

stinktiva sätt att hantera svåra kriser. Men hur kommer
världsekonomin att påverkas på lång och kort sikt?
Johannes Malminen, statsvetare med inriktning på internationell politisk ekonomi, och SNS vd Hans Tson Söderström analyserade hur de ekonomiska framtidsutsikterna
förändrats.
Globalisering och europeisering
Globaliseringen behöver inte hota demokratin. Det var
budskapet i rapporten från SNS Demokratiråd 2001, som
utkom i juni. Det finns stora men outnyttjade möjligheter
att stärka de demokratiska inslagen i den internationella
politiken. Enligt Demokratirådet är det fullt möjligt att
anpassa demokratiska institutioner och beslutsregler till
den typ av avgöranden som i allt större utsträckning fattas
i internationella sammanhang. I sin rapport lade Demokratirådet fram konkreta förslag för att stärka demokratin
på global och europeisk nivå.
Dags för ett offentligt rum i Europa
Orsaken till dagens demokratiska underskott är inte endast brister i de formella beslutsreglerna och relationerna
mellan olika institutioner, utan minst lika mycket avsaknaden av en demokratisk infrastruktur, av fungerande former för nyhetsförmedling, debatt och folkrörelsekontakter
över gränserna.
Antal internationella organisationer
Ändå finns det
60 000
52 230
förutsättningar.
50 000
Antalet interna40 000
tionella organi30 000
sationer har ökat
20 000
dramatiskt under
10 000
213
senare år.
0
1909

Sven-Olof Petersson

Bo Huldt

universitet. USA:s ställning har utmanats, menade professor Bo Huldt från Försvarshögskolan, men innan USA kan
utföra någon hämnd måste de lösa sitt största problem, att
hitta motståndaren. Utrikesrådet Sven-Olof Petersson,
Utrikesdepartementet, betonade att FN har en tydlig plattform som kommer att styra USA:s fortsatta åtgärder. Kerstin Castenfors, beteendevetare med inriktning på krishanteringsanalys, verksam vid FOI, framhöll människans in-
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Betydande insatser behövs för att skapa ett offentligt rum i
Europa och ge det europeiska medborgarskapet en reell
innebörd. Demokratirådet föreslår insatser för att stimulera
medierna och ge europeiska och globala frågor en större
tyngd i massmedierna och utbildningar. För att inte det
europeiska samarbetet skall bli ett monopol för de välutbildade måste större resurser anslås till att forcera språkbarriärerna.

Demokratirådet 2001

Olof Petersson, Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth och Daniel
Tarschys.

EU behöver en strukturpolitik för demokrati
Inom EU krävs aktiva insatser för att skapa ett fungerande
offentligt rum och ett aktivt europeiskt medborgarskap,
menar forskarna i Demokratirådet. Den politiska och kulturella sammanhållningen skulle kunna stärkas genom att
främja en gränsöverskridande
demokrati. I dag använder EU
en dryg tredjedel av sin budget
till så kallad strukturpolitik,
som syftar till att främja den
sociala och ekonomiska sammanhållningen. Det finns stora
förutsättningar att överföra resurser till ett nytt slags strukturpolitik, en strukturpolitik för
demokrati ■

Sagt om Demokratirådets rapport
”Demokratirådet är inne på rätt väg. En fungerande demokrati är nämligen fullkomligt
omöjlig om det inte finns en europeisk offentlig debatt.” Katrineholms-Kuriren 15/8 2001.
”En av sommarens mer spännande böcker har
varit årets rapport från SNS Demokratiråd.”
Länstidningen Östersund 14/8 2001.
”Även om rapporten innehåller många intressanta förslag är frågan om de kommer upp
på EU-debattens dagordning. Både svenska
EU-motståndare och våra två största partier
är tämligen ointresserade av EU:s demokratisering.” Nerikes Allehanda 11/7 2001.

Karl Magnus Johansson, fil dr och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och forskare vid Samtidshistoriska institutet där,
forskar om politiska partier, transnationellt samarbete och europeisk
integration.
Ulrika Mörth, fil dr, lektor i statsvetenskap med inriktning på europeisk politik vid Stockholms universitet och verksam vid Stockholm
Center for Organizational Research, forskar om den europeiska
vardagsintegrationen och de politisk-ekonomiska aspekterna av
säkerhetspolitiken inom den europeiska integrationsprocessen.
Olof Petersson är professor och forskningsledare vid SNS. Rådets
ordförande.
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och tidigare riksdagsledamot, statssekreterare och Europarådets
generalsekreterare, har lett flera utredningar om offentlig förvaltning och i sin forskning sysslat med politisk idéhistoria, europeisk
politik och den offentliga sektorns utveckling.

Uttalande av referensgruppens ordförande
”Ett offentligt europeiskt rum är under utveckling, men utvecklingen
behöver kraftfullt stöd på nationell och europeisk nivå. Rapporten
visar hur många angelägenheter som redan är gemensamma europeiska. Vi måste lära oss att betrakta dem som sådana, diskutera
dem och påverka deras avgörande på europeisk bas.”
Sven H. Salén

Vad hände i Göteborg?
Vid ett SNS-seminarium den 18 juni, direkt efter toppmötet, diskuterade forskare, journalister, tjänstemän, företagare, politiker och andra intresserade hur Sverige lyckats
under sitt halvår som EU:s ordförandeland. Det rådde
enighet om att stats- och regeringschefernas tydligare tidtabell givit en viktig signal till ansökarländerna.
Förutom utvidgningen måste också den gemensamma
utrikespolitiken betraktas som en framgång, menade
Annika Ström-Melin, som för Sveriges Radios räkning
följt ordförandeskapet på nära håll. Statsvetaren Daniel
Tarschys gav också väl godkänt på viktiga områden. Men
både rollen som ordförande och händelserna på gatorna i
Göteborg aktualiserade den allmänna frågan om vad regeringen har för ansvar. Statsvetaren Ulrika Mörth ifrågasatte den stora uppmärksamhet som ägnas toppmötena i
Europeiska rådet – betydelsefulla delar av Europasamarbetet utspelar sig också på andra arenor och utmynnar

”Det är ett nöje att läsa den senaste rapporten från SNS Demokratiråd.” Sydsvenska
Dagbladet 13/6 2001.
”Det är bara att lyfta på hatten för de klargörande skribenterna i årets rapport från SNS
Demokratiråd.” Dagens Nyheter 13/6 2001.
Cecilia Malmström

Annika Ström-Melin
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inte i beslut och direktiv. Europaparlamentarikern och
statsvetaren Cecilia Malmström påpekade att Sverige passat i EU:s stora framtidsfrågor, och de andra deltagarna
instämde.
Lundaforskaren Jonas Tallberg redogjorde för det
forskningsprojekt som utvärderar det svenska ordförandeskapet i internationellt jämförande perspektiv. Slutrapporten utkom några månader senare på SNS Förlag med titeln
När Europa kom till Sverige ■

Den ensamme bowlaren
Numera bowlar amerikanerna en och en, till skillnad från
förr då man bowlade tillsammans i en anda av gemenskap
och samhörighet. Detta innebär, enligt Robert D Putnam,
en betydelsefull social förändring som bidragit till att
minska det sociala kapitalet.
SNS Förlag gav ut Den ensamme bowlaren, en svensk
översättning av Putnams uppmärksammade bok. Seminariet diskuterade om Putnams teser är tillämpliga även i
Sverige. Visserligen finns även här tendenser till bristande
engagemang, sjunkande valdeltagande och ökad misstro
mot politiker. Men det finns inget som styrker att det sociala
förtroendet i de nordiska länderna skulle vara i avtagande ■

Olof Petersson, Anders Westholm, Bo Rothstein, Lena Sommestad
och Per Selle deltog i ett seminarium om medborgarnas samhällsengagemang.

I sin bok till SNS författningsprojekt, Äganderätt och
demokrati, finner statsvetaren Karl-Göran Algotsson att
det senaste årtiondets debatter och beslut inte har skapat
klarhet. Innebörden av det konstitutionella skyddet för
äganderätten är ännu diffus. Politiska strider utkämpas
under juridisk täckmantel.
Meningsskiljaktigheterna kommer till uttryck i flera
kontroversiella frågor. Förslaget till miljöbalk ledde till både
juridisk och politisk kontrovers. Striden kring löntagarfondernas avveckling aktualiserade också konstitutionella
problem om äganderätt. Ett annat omdiskuterat fall utgör
den ännu pågående striden om att stänga reaktorerna i
Barsebäck.
Vid presentationen kommenterades boken bl a av förra
statsrådet Reidunn Laurén och konstitutionsutskottets
vice ordförande Göran Magnusson ■

Dags för folkinitiativ och obligatoriskt personval?
Den svenska demokratin skulle förstärkas genom utvidgade
möjligheter till folkomröstning och förstärkt personvalsinslag. En forskargrupp vid Åbo Akademi har på uppdrag
av SNS författningsprojekt undersökt hur medborgarna
kan få större inflytande i svensk politik. Resultaten presenteras i boken Vägar förbi och igenom partier. Författarna,
Dag Anckar, Lauri Karvonen och Guy-Erik Isaksson, är
alla professorer i statskunskap vid Åbo Akademi.
Det nuvarande systemet med rådgivande folkomröstningar har i praktiken blivit ett instrument i den politiska
klassens händer, menar forskarna. Om folkomröstningar
anordnas bör de vara beslutande. Sverige bör dessutom
överväga att införa folkinitiativ.
Det svenska partiväsendet befinner sig i en kris. Avståndet mellan medborgare och politiska partier ökar. Ett
förstärkt personval skulle kunna bidra till att återge väljarna en känsla av starkare delaktighet i de politiska processerna. Valet av enskilda representanter borde därför helt
och hållet läggas i väljarnas händer.

Oklara grundlagsregler om äganderätt
Bestämmelserna om äganderätten tillhör de mest omstridda delarna av det svenska statsskicket. Under senare år har
reglerna om äganderätt ändrats i flera viktiga avseenden.
Regeringsformens paragraf har fått en reviderad lydelse
och har dessutom utretts på nytt. Europakonventionen om
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har införlivats i den svenska rättsordningen. EU-medlemskapet påverkar också skyddet för äganderätten.
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Dag Anckar, professor vid Åbo Akademi, diskuterar folkinitiativ och
personval med Åsa Torstensson, riksdagsledamot (c), och Sten Olsson,
Statsrådsberedningen.

Däremot avvisar forskargruppen den israeliska modellen med direktvald statsminister. Erfarenheten visar att det
förstärker presidentsystemets nackdelar och försvagar
parlamentarismens fördelar. Det politiska systemet skulle
bli ännu mer instabilt och ineffektivt.
Författarna framhåller att mekanismer för mera direkt
medborgarinflytande inte bör ses som ett alternativ till
representativ demokrati utan som ett komplement som
kan öka det demokratiska systemets folkliga legitimitet.
Det är, menar författarna, uppenbart att politiken i Sverige
måste söka och pröva nya vägar ■

Demokratirådet 2002: Olof Petersson, Hanne Marthe Narud,
Leif Lewin och Sören Holmberg.

Nytt Demokratiråd granskar om
väljarna kan utkräva ansvar
Under de senaste tjugo åren har Sverige styrts av minoritetsregeringar. Frågan är hur väljarna skall kunna utkräva
ansvar av regeringen vid valet. Betyder en röst på vänsterpartiet och miljöpartiet ett stöd för regeringen eller för
oppositionen?
SNS Demokratiråd 2002 diskuterar ett generellt demokratiproblem: ansvarsutkrävande i den representativa demokratin. Rapporten handlar om samspelet mellan väljare, förtroendevalda och de politiska spelreglernas utformning. Med stöd av delvis nya undersökningar granskar
Demokratirådet hur parlamentarismen fungerar i dag.
Medlemmarna i det nya Demokratirådet är statsvetarprofessorerna Sören Holmberg, Göteborgs universitet, Leif
Lewin, Uppsala universitet, Hanne Marthe Narud, Oslo
universitet, samt Olof Petersson, forskningsledare vid SNS
och rådets ordförande ■

Forskarprofil: Stefan Sandström

Med finansmarknader och
företagsstyrning i blick
Stefan Sandström, fil lic i nationalekonomi, är en doldis
som sedan många år strävar på i ett överbelamrat litet
rum med osannolika pappershögar. Stefan verkar hinna
läsa alla tidningar, känna till alla utredningar och ha
total koll på sina projekt. Som kollega upplever man
honom gärna som en vandrande encyclopedi inom breda samhällsekonomiska fält. Studerar man Stefans projektlista skvallrar den däremot om en tydlig inriktning
på corporate governance och finansiella marknader,
med titlar som Ägande och företagsstyrning, Krisen på
den svenska fastighetsmarknaden, Ekonomisk analys
av svenskt bankväsende, Ledande befattningshavares
förmåner och Ägandespridning och ägarkontroll i
svenskt näringsliv.
Aktuella projekt för Stefan just nu är Konkurrens
och regleringar i europeiska nätverksindustrier, (i samarbete med CEPR) och en utvärdering av Securum.
Under många år var han engagerad i de årliga konjunkturrådsrapporterna (Ekonomirådets föregångare).
Bland dem räknar Stefan 1993 års rapport Fast kurs
med flytande krona, som var en sorts föregångare till
Lindbeckkommissionens genomgripande analys av och
åtgärdspaket för svensk ekonomi, som det viktigaste
bidraget till debatten.
Med rapporten Redovisa företagsledarnas förmåner
(1993) präglade SNS debatten inom ett 2002 återigen
högaktuellt ämne. Många av förslagen i det projektet
blev så småningom verklighet i Stockholmsbörsens
inregistreringskontrakt ■
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SÄRSKILDA STUDIER

Mångfald för
förändring

Utanför de tre huvudsakliga forskningsområdena (se sid
8–19) genomförs särskilda studier i angelägna samhällsfrågor, ofta med internationellt perspektiv och och medverkan av forskare utanför Sverige, se vidare sid 41.
Samverkan näringsliv – högskola
I anslutning till projekten Universitetens betydelse för tillväxt och regional utveckling repektive Ny dynamik i det
svenska innovationssystemet (se sid 9) medverkar SNS i en
utvärdering av en stor, av KK-stiftelsen finansierad satsning
på kunskapsutbyte mellan de två sfärerna. En forskargrupp vid Umeå Centre for Evaluation Research (Anders
Hanberger, Ingrid Schild och David Hamilton) lade våren
2001 fram utvärderingsrapporten Academy-Industry
Collaboration – Mid-term evaluation of the Knowledge
Foundation’s knowledge exchange program. SNS stödde
arbetet med en internationell expertgrupp och en referensgrupp under ledning av direktör Jan Martinsson, då vid
ABB ■
Utvärdering av Securum
När den svenska bankkrisen uppstod i början av 1990talet bildades inom ramen för Nordbanken en särskild
enhet, Securum, för att ta hand om dåliga krediter. Som ett
självständigt statligt bolag fick Securum med sig nödlidande krediter till ett värde på 50 miljarder kronor, i 1 274
företag. I projektet analyseras om bildandet av ett särskilt
avvecklingsbolag var en bra krishanteringsmetod och hur
Securum skötte verksamheten fram till sin egen avveckling
vid halvårsskiftet 1997. Projektet genomförs av professorerna Clas Bergström och Peter Englund vid Handelshögskolan i Stockholm och Per Thorell på Ernst & Young,
tidigare professor vid Uppsala universitet ■
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Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
Det började med en debattartikel. Hur det slutar vet ingen.
Många av Sveriges mest namnkunniga och inflytelserika
företagsledare har engagerat sig för att uppnå bättre balans i styrelser och ledningar sedan SNS hösten 2000 utmanades att ”stå fadder för projekt som syftar till att förändra den dåliga representationen av kompetenta kvinnor
i företagens ledningar styrelser”.

Marianne Nivert, Leif Johansson och Lars H Thunell

Arbetsgruppen Fler kvinnor på ledande poster:
Lars H Thunell, vd och koncernchef, SEB (ordförande)
Carl Bennet, styrelseordförande, Getinge, Elanders, Boliden m fl
Lilian Fossum, senior vice president, Organisational Development &
Management Resources, Electrolux
Leif Johansson, vd och koncernchef, Volvo
Per E. Larsson, vd och koncernchef, OM
Marianne Nivert, vd och koncernchef, Telia
Anders Nyrén, vd och koncernchef, Industrivärden
Caroline Sundewall, konsult
Marcus Wallenberg, vd och koncernchef, Investor

Global klimatpolitik och den svenska energisektorn

Referensgruppen:

Projektets övergripande mål är att förklara och analysera
vad innebörden skulle bli för Sverige om Kyoto-överenskommelsen skulle genomföras. Ett dussintal ekonomer
från Sverige, Finland, Norge, Polen och USA deltar i arbetet. Professorerna Lars Bergman och Marian Radetzki är
projektledare. Projektet har en bred referensgrupp med
Thomas Korsfeldt, generaldirektör, Energiverket, som
ordförande ■

För att försäkra sig om att även den yngre generationens synpunkter och erfarenheter tas i beaktande har arbetsgruppen tillsatt en
yngre referensgrupp.
Paula Lindgren, Volvo
Fredrik Hillelson, Investor
Jonas Norlander, Electrolux
Eva Fröberg, SEB
Oskar Bjursten, OM
Emanuela Pedrocco, Telia (ordförande)
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I november 2001 presenterades den första delstudien, om
hur nomineringsförfarandet påverkar sammansättningen
av företagens bolagsstyrelser. Företrädare
för arbetsgruppen, ledd av Lars H Thunell,
vd och koncernchef SEB, talade om hur de
arbetar vidare med dessa frågor ■

Forskarprofil: Göran Arvidsson

Generalist, pedagog
och SNS-veteran

Pernilla Petrelius,
Handelshögskolan,
presenterar den
första delstudien om
styrelserepresentation.

”Att så många företagsledare nu engagerat sig i att krossa
glastaket för kvinnor är positivt. Det ger signaler till de manliga kollegerna som ännu inte sett det.” Dagens Industris
huvudledare 011122
”Det är hoppingivande att projektet leds av en arbetsgrupp
med den absoluta eliten inom svenskt näringsliv” Krönika i
Metro 011127
”Det har länge klagats på att svenskt näringsliv är för ojämlikt och att det finns för få kvinnor i företagens styrelser. I
våras bildade därför SNS en arbetsgrupp för att förändra
bilden…” Ekonomiekot 011121

Arbetsgruppens avsiktsförklaring
I ett "mission statement" skriver arbetsgruppen våren 2001:
"Det behövs större mångfald och fler kvinnor på ledande poster i
näringslivet – för konkurrenskraft och förnyelse i företag och arbetsliv.
Vi engagerar oss för att under en treårsperiod tillsammans – i en
arbetsgrupp inom SNS – verka för:
I. att särskilda insatser görs i näringslivet för att främja kvinnors
karriärer till ledande befattningar med målet att påtagligt öka
andelen kvinnor i ledningsgrupper och på vd-poster.
II. att kvinnliga kandidater målmedvetet övervägs för styrelseposter,
III. att de företag vi verkar i föregår med goda exempel,
IV. att kunskaper, idéer och erfarenheter ställs samman, sprids och
diskuteras, särskilt bland dem som har möjlighet att genomföra
förändringar.
För att genomföra detta åtar vi oss att:
1. stödja studier för att
• beskriva och förklara mäns och kvinnors karriärvägar i näringslivet i Sverige, inklusive jämförelser med andra länder, och hur
karriären påverkas av faktorer inom och utom företagen,
• kartlägga och analysera praxis vid nominering och val av styrelseledamöter,
• kartlägga "best practice" i svenska och utländska företag,
• ge underlag för konkreta åtgärder av företagsägare, styrelser och
företagsledare,
• följa vad som faktiskt sker under treårsperioden.
2. arrangera finansiering.
3. medverka till att resultaten av studierna och våra egna synpunkter förs ut och diskuteras vid möten av olika slag.
4. vid treårsperiodens slut sammanfatta våra erfarenheter och råd
som vägledning för fortsatt arbete."

Göran Arvidsson, docent i företagsekonomi, har i hela
sitt yrkesliv verkat i gränslandet mellan akademin och
det omgivande samhället. På det sättet är han närmast
som klippt och skuren för SNS med sin förankring i
både näringsliv, akademi och förvaltning – kanske en
av anledningarna att till att han ännu på sitt fjortonde
år här finner sig väl tillrätta i rollen som libero bland
forskningsledarna. De projekt som inte naturligen passar in i de mer specialiserade forskningsledarnas portföljer tar Göran hand om.
Under årens lopp har ni mött honom i projekt om
allt från börsetik till ekologi och ekonomi i transportpolitiken. Just nu står frågor om integration och mångfald i arbetslivet, liksom det svenska innovationssystemet på dagordningen. ”Konsten är att få ihop ett bra
forskarteam och sedan ’coacha’ det fram till en bra
rapport som får genomslag bland beslutsfattare”,
menar Göran.
På ett område har han dock etablerat sig som expert. Han ledde under sju år ett stort SNS-projekt om
den svenska sjukvården. Det fick stort genomslag både
i Sverige och utomlands. När Dagens Medicin 1996
listade de 100 viktigaste makthavarna inom sjukvården placerades han i mitten på den rankningslistan.
Just den positionen har han inte kvar, men han är en
eftersökt aktör i vårddebatten ■
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SNS TYLÖSANDSKONFERENS

Företagens samhällsansvar
– globalt och lokalt

Företagsledarkonferensen i Tylösand samlar årligen sedan
slutet av 1940-talet Sveriges främsta beslutsfattare. 2001
var ämnet de högaktuella frågorna kring företagens samhällsansvar och etik i affärslivet.
Hur kan de båda perspektiven ekonomi och etik fås att
växa samman till en zon där företagledningen kan verka?
Så sammanfattade en av de utländska gästerna, Lynn
Sharpe Paine från Harvard Business School hela frågan.
Göran Lindahl, då rådgivare till FN:s generalsekreterare
Kofi Annan inom ramen för FN:s Global Compact, tillika
ordförande i Tylösandskonferensens planeringsgrupp, hyste
ingen tvekan om varför ”corporate citizenship” nu måste
upp på agendan. Den snabbt tilltagande globaliseringen
gör att vi konfronteras med problem i vår omvärld som vi
inte visste existerade.
Handelsminister Leif Pagrotsky fördömde våldet och
anarkin under EU-toppmötet i Göteborg. Men, sade han,
vi som tror på marknadsekonomi och fri handel måste
ändå ta protesterna på allvar. Om vi inte gör det är risken
stor att protektionistiska strömningar tar överhand. Handelsministern presenterade ett initiativ och inbjöd svenskt
näringsliv till ett samarbete om företagens sociala ansvar.
”Jag hoppas att vi tillsammans med goda exempel från
näringslivet ska kunna bygga upp ett forum för att utbyta
erfarenheter och sprida information”.
En av konferensens hedersgäster var professor Jagdish

Bhagwati från Columbia University. Professor Bhagwati är
inte bara en av världens ledande utrikeshandelsekonomer
utan också en stridbar och engagerad förespråkare för frihandel och multilateral handelsliberalisering. ”De utvecklingsländer som har satsat på öppenhet och frihandel har
haft den bästa ekonomiska utvecklingen och lyckats höja
levnadsstandarden för sin befolkning. Planhushållning och
protektionism har misslyckats totalt” sade Bhagwati.
Ulf Karlberg, från Amnestys Business Group, menade
att utvecklingen i arbetet med människorättsfrågor går
fort nu.
Professor Lynn Sharp Paine talade om ”corporate citizenship” som en del av en större trend och ett större skift i
företagens tänkande. Värderingar har fått en större plats,
vilket det finns fyra skäl till:
1) risk management – riskerna med att missköta sig, bli
stämd, få dåligt rykte;
2) organisationens funktionssätt – skapa identitet, engagemang, kreativitet, tillit, effektivitet;
3) marknadspositionering – skapa gott rykte, goda marknadsrelationer, identitet, förtroende;
4) samhällspositionering – bli en god medborgare, upprätthålla goda relationer med det omgivande samhället,
skapa legitimitet.
Redovisningen av diskussionerna i de tolv arbetsgrupperna visade att det överallt hade förts livliga debatter om

Göran Tidström, PWC, Mats Gjers, Svenska Shell, Mats Sjöstrand, Riksskatteverket, Staffan Håkanson, Bombardier Transportation, Annika
Åhnberg, Rädda Barnen, Lennart Sundén, Swedish Match, Lars Frithiof, Sydkraft, Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden, Hans Brundin, Siemens
Building Technologies, Marianne Nivert, Telia, Carl Bennet, Getinge, och Hans Dalborg, Nordea, redovisade sina gruppers mycket intensiva
diskussioner.

22

S N S V E R K S A M HE T 2 0 0 1

vad företagens samhällsansvar innebär i praktiken. Moderatorerna Pernilla Ström och Greger Hatt vaskade fram
det viktigaste ur åtta gruppers tvåtimmarsdiskussioner:
”Företagets samhällsansvar måste vara en del av själva
affärsverksamheten. Det går att förena vissa allmängiltiga
förhållningsregler med en pluralistisk anpassning till lokala förhållanden”, var en av slutsatserna. Flera grupper
hade diskuterat förhållandet mellan stat och marknad
samt de frivilliga organisationernas roll. ”Etiken börjar
där reglerna tar slut” och ”samhällsansvaret kan inte delegeras till någon enstaka befattningshavare, utan måste
genomsyra hela organisationen” var andra slutsatser det
rådde bred enighet om.
Inför den avslutande paneldebatten talade Viola Furubjelke, ordförande i riksdagens utrikesutskott, om politik
och globalisering ■

Moderatorn Pernilla Ström sammanfattade i åtta punkter
de båda Tylösandsdagarna:
1. Socialt ansvar ingår i företagens ansvar.
2. Socialt ansvar är en del i att nå långsiktig lönsamhet.
3. Frågan är svår, det går inte lika lätt att mäta socialt
ansvar som miljön.
4. Arbetet måste utgå från toppen, dvs från företagsledningen.
5. Det är inte riskfritt, det är lätt göra fel om man är
först ut att agera.
6. Olika riktlinjer och koder kan vara till hjälp.
7. Var gränserna för den sociala sponsringen ska gå
måste vi fundera vidare på.
8. Vi är idag bara i början, nu måste vi åka hem och
fundera.

Nick Butler, BP

Jagdish Bhagwati

Leif Pagrotsky, handelsminister

Ronald Fagerfjäll och Pia
Gideon

Peter Hjörne och Carl Bildt

Lynn
Sharpe
Paine
Mia Horn, Maj-Lis Lööw och Erik
Belfrage

Carl-Johan Bonnier, Annika Åhnberg och Hans
Tson Söderström

Viola Furubjelke

Meg Tiveus och Hans Dalborg
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KOMPETENSUTVECKLING

Beslutsfattare
förkovrar sig

SNS driver ett av Sveriges främsta universitetsförlag inom
det samhällsvetenskapliga området. SNS Förlag ger ut
grundläggande läroböcker inom ämnena nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia och statsvetenskap.
SNS bedriver också utbildningsverksamhet, där SNS
Samhällsprogram är den mest prestigefulla utbildningen.
SNS lokalgruppsverksamhet är SNS studieförbund med
verksamhet på 43 orter.
SNS Förlag publicerade under 2001 en rad mycket uppmärksammade böcker, lämpade för fortbildning inom
såväl universitet som näringsliv. I två
titlar – Jagdish Bhagwati: Till frihandelns försvar och Per Altenberg och
Peter Kleen: Globalisering under attack – analyseras globaliseringens
innebörd och konsekvenser.
Villkoren och hindren för ekonomisk tillväxt är ett annat tema. Vad är
det som gör att vissa företag växer och
andra inte gör det? Dessa frågor analyseras av ledande entreprenörskaps- och småföretagsforskare
i boken Tillväxtföretagen i Sverige, redigerad av Per
Davidsson, Frédéric Delmar och Johan Wiklund. Ska vi
förbli den ekonomiska tillväxtens tjänare, eller ska vi öppet
och seriöst börja diskutera hur vi blir herrar över tillväxten? Ekonomhistorikern Richard A. Easterlin diskuterar
detta i Tillväxtens tidevarv. I boken Företagande och handel i det medeltida Europa visar Edwin S Hunt och James
M Murray hur de medeltida företagarna lämnade efter sig
ett arv av briljanta organisatoriska innovationer som beredde väg för 1500-talets ekonomiska expansion.
I Världens verkliga tillstånd hävdar Björn Lomborg att
det är en missuppfattning att miljöförstöringen ökat. I Den gröna myten
visar Marian Radetzki att miljöns
kvalitet tenderar att förbättras vid
ökad tillväxt.
Europafrågan har gett upphov till
två nya böcker: Mot en europeisk
välfärdspolitik? av Kerstin Jacobsson,
Karl Magnus Johansson och Magnus
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Ekengren samt När Europa kom till Sverige – Ordförandeskapet i EU 2001, redigerad av Jonas Tallberg.
Två andra mycket omtalade översättningar är Den
ensamme bowlaren av Robert D Putnam och Nationens
röst, redigerad av Sverker Sörlin.
SNS Samhällsprogram
SNS Samhällsprogram är en chefsutbildning i tre etapper
om det politiska beslutsfattandets villkor. Den är utformad
för blivande företagsledare och andra chefer på hög nivå
inom både privat och offentlig sektor.
I programmet medverkar ledande beslutsfattare, forskare och journalister. Möten med viktiga politiska aktörer
varvas med rollspel och föreläsningar där aktuella samhällsfrågor tas upp.
Första etappen: Ekonomisk politik, politisk beslutsprocess
och opinionsbildning. Gruppen träffade bl a Erik Fichtelius,
Carl B Hamilton och Björn von Sydow. Första etappen
avslutades med ett rollspel om beslutsfattande på kommunal nivå.
Andra etappen: Politiskt beslutsfattande på nationell nivå,
med bl a besök hos LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin,
riksdagens talman Birgitta Dahl och riksbankschefen Urban
Bäckström. Etappen avslutades med ett mediespel.
Tredje etappen: Tredje etappen förlades till Bryssel och
omfattade besök i Europaparlamentet, EU:s ministerråd,
Sveriges EU-representation samt möte med svenska och
internationella lobbyister.

Urban Bäckström

Birgitta Dahl

Samhällsprogrammet 2001
EXTERNA MEDVERKANDE I SVERIGE:
Dan Andersson, chefekonom, LO
Marianne Barner, informationschef, Ikea-koncernen
Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande i Bonnier AB, ordförande i
SNS styrelse
Urban Bäckström, riksbankschef
Birgitta Dahl, Riksdagens talman
Lena Ek, riksdagsledamot (c)

Eva Nilsson-Bågenholm, Svenska Läkarförbundet, Kristina Malm Janson, Vårdförbundet och Christina Kärvinge, Socialstyrelsen

Mats Eklund, programledare och redaktör, SVT
Peter Ekstrand, journalist och kommunikationsrådgivare
Kristofer Erlandsson, konsult, ProSim AB

Vård och omsorg – frågor för framtiden

Lars Fernvall, direktör, Vinnova

”Vård och omsorg” är en ny seminarieserie i samarbete
med IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i
Lund. Seminarieserien är en
vidareutveckling av tidigare endagskonferenser. Högre grad av
deltagande och kontinuitet är
nyckelord.
Serien vänder sig specifikt till
beslutsfattare med inflytande över
vårdens och omsorgens framtida
utveckling.
Anders Anell, vd IHE
Den omfattar sammanlagt tre
seminarier, ett inledande möte i
oktober 2001 samt ytterligare två möten under våren
2002. Varje seminarium anknyter till ett tema där IHE och
SNS genom egna studier eller kontakter med relevanta
forskare, utredare m fl svarar för bakgrundsmaterial, fakta
och diskussionsledning.
Varje seminarium omfattar en dag och innehåller föredrag, paneldiskussioner eller rundabordssamtal i mindre
grupper. Medverkande: Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Socialstyrelsen, Välfärdsföretagen, Praktikertjänst, Riksförsäkringsverket, Apoteket, Sjukvårdens Leverantörsförening, Läkarförbundet, Vårdförbundet m fl ■

Erik Fichtelius, politisk reporter, SVT
Johan Hakelius, chefredaktör, Finanstidningen
Carl B Hamilton, professor, Handelshögskolan i Stockholm,
f d statssekreterare i Finansdepartementet
Bengt K Å Johansson, ambassadör, Näringsdepartementet,
f d statsråd och landshövding
Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (m),
Nacka kommun
Mårten Lindståhl, f d administrativ direktör, Exportrådet
Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s)
Wanja Lundby-Wedin, ordförande, LO
Anders Lundberg, seniorkonsult och vd för Railize International AB
Anders Lönnberg, vd, Saco
Sven-Christer Nilsson, f d vd Ericsson, grundare av Startupfactory
Marianne Nivert, vd och koncernchef, Telia
Sture Nordh, ordförande, TCO
Åke Ortmark, redaktör TV8
Nicolaus Rockberger, konsult, ProSim AB
Per Rosengren, riksdagsledamot (v)
Åsa Sohlman, chef för analysenheten, Näringsdepartementet
Bo Stenviken, direktör, Nutek
Annika Ström-Melin, programledare, Studio Ett
Björn von Sydow, försvarsminister (s)
Ingela Thalén, socialförsäkringsminister (s)
Björn Tygård, informationsrådgivare, Gullers Grupp
Lennart Uller, konsult, ProSim AB
Per Wendel, politisk kolumnist, Expressen
Sirkka Westberg, konsult, Westberg & Co
Ulf Wester, konsult, f d kommundirektör i Sollentuna
Lasse Åsgård, tv-producent, journalist och författare

Eva Fernvall,
Vårdförbundet

MEDVERKANDE I BRYSSEL:
Vassilis Akritidis, lobbyist och advokat, Hammond Suddards
Rolf Annerberg, chef för Margot Wallströms kabinett, EU-kommissionen

Nätverk 01/02

Georg Danell, lobbyist, chef för Kreabs Brysselkontor

Under hösten 2001 träffades en grupp samhällsintresserade ledare från privat och offentlig sektor för att diskutera
aktuella samhällsfrågor tillsammans med forskare och
beslutsfattare. Mötena handlade om politikens spelregler
och EU:s framtid, huruvida mänskliga rättigheter kan anses vara företagens ansvar, den ekonomiska politiken och
det ekonomiska läget samt Ny kris i befolkningsfrågan?
– den låga fruktsamhetens orsaker och konsekvenser ■

Michael Daun, en av grundarna av Spray, grundare av Fluidminds
Rolf Gustavsson, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel
Sixten Korkman, generaldirektör, EU:s ministerrådssekretariat
Lars-Olof Lindgren, minister och bitr ständig representant i EU
Sven Norberg, direktör, Generaldirektoratet Konkurrens, EU-kommissionen
Olle Schmidt, EU-parlamentariker (fp)
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MEDLEMSVERKSAMHET

Nya idéer och
konsolidering

Våra 4 000 medlemmar får möjlighet att träffa företagsledare, forskare, politiker, andra opinionsbildare för att
diskutera SNS-studier och aktuella samhällsfrågor.
SNS lokalgrupper gör det möjligt att bedriva SNS-verksamhet även utanför Stockholm. Under verksamhetsåret
2001 har SNS på olika sätt arbetat med att stärka lokalgrupperna. Vidare har fokus legat vid att förbättra servicen
till de individuella medlemmarna. Bland annat har SNS
webbplats utvecklats och administrativa rutiner säkrats.
Lärare och skolor har blivit en ny och prioriterad målgrupp. Det skräddarsydda medlemskapet för skolor har
fått ett förmånligt pris för att locka skolpersonal att delta i
SNS verksamhet.
Arbetet med förnyelsen av medlemsverksamheten leds
av en medlemskommitté som förtroenderådet tillsatte i
januari 2001. Ordförande i kommittén är Staffan Håkanson,
vd för Bombardier Transportation i Sverige. Kommittén
lämnar sin slutliga rapport till förtroenderådet i juni 2002.
Som underlag för kommitténs arbete har bland annat en
enkät skickats ut för att undersöka medlemmarnas syn på
SNS.
Möten och lokalgrupper
I SNS lokalgrupper, såväl i Sverige som utomlands, ordnas
varje år ett stort antal arrangemang. År 2001 arrangerades
151 medlemsmöten i SNS lokalgrupper, vilka lockade
sammanlagt 5 938 besökare.

tiker, lärare, rektorer och annan skolpersonal. Ändå verkade deltagarna på dessa möten vara överens på en punkt:
Skoldebatten tog ett stort kliv framåt i och med Inger Enkvist föredragsturné. Detta bekräftades också av de många
debattinlägg i landets tidningar som följde på Inger Enkvists föredrag.
2001 var året då Sverige var ordförandeland i EU.
Sveriges insatser diskuterades livligt i utlandsgrupperna.
Bland talarna fanns bland andra Hans Dahlgren, kabinettssekreterare, Olle Djerf, chefekonom Nordea, Mats Hallgren, frilansjournalist, och Per T Ohlsson, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet.
Många andra högaktuella SNS-frågor avhandlades
också i lokalgrupperna, såsom privatiseringens gränser,
huvudkontoren som flyttar ut, globaliseringens positiva
eller negativa konsekvenser, lyckade och misslyckade infrastruktursatsningar och den vikande världskonjunkturen.
Det rådande konjunkturläget diskuterades inte minst när
det i december var premiär för ”Stockholms konjunkturråd”, med några av landets mest framstående konjunkturbedömare ■

Några av årets talare:

Axplock ur lokalgruppernas möten år 2001
Årets första medlemshändelse ägde rum när Ekonomirådets rapport kluster.se presenterades i 30 lokalgrupper.
Vilka regioner i Sverige är kluster och vilka har förutsättningar att bli det? Det blev den stora frågan att besvara
för Ekonomirådet. Debatterna i samband med rapporten
engagerade närmare 1 300 deltagare och många namnkunniga kommentatorer, så som chefredaktörer, vice riksbankschefer och riksdagsmän.
En annan viktig debatt rörde skolan. Debatten initierades av Inger Enkvists bok, Feltänkt – en kritisk granskning
av svensk skolpolitik. Inger Enkvist besökte inte mindre än
22 lokalgrupper och fick både medhåll och mothugg i sin
kritik av den ”progressiva skolan” från föräldrar, skolpoli-
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Per T Ohlsson

Inga-Britt Ahlenius

Johan Lönnroth

Hans Dahlgren

Inger Enkvist

Göran Collert

Ny ordförande, juni
2001: Björn Ogard,
Malmö

Nya ordförande, januari 2002: Håkan Åström, Zürich, Robert Stenram,
London, Michael Daun, Bryssel och Anders Rahm, Linköping.

Lokalgruppernas ordförande
Mötesverksamheten i varje grupp leds
av en styrelse med förankring i ortens
näringsliv och offentliga sektor.

S V E RIGE
Borlänge/Falun
Bengt Jäderholm, Bengt Jäderholm konsult
Finnveden
Roger Ankarbrandth, AKABO of Sweden
Gävle/Sandviken
Jan-Olof Lindberg, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers

Luleå
Leo Hassler, Doktorerna Hassler
Malmberget
Leif Rönnbeck, LKAB

Berlin
Anders Hedenstedt, Beweg (ny)
Peter EB Persson, Persson & Hellstedt (avg)

Malmö/Lund
Björn Ogard, Samhall (ny)
Arne Bernroth, Nordea (avg)

Bryssel
Michael Daun, Fluidminds (ny)
Tord Sandgren, TOMA sprl (avg)

Norrköping
Björn Larsson, MeritaNordbanken

Chicago
Bengt B:son Sjögren, InnoVisions Group

Nyköping
Jan O Cedwall, Thorsman & Co

Frankfurt
Pär-Ivan Pärson, Handelsbanken

Piteå
Erik Hägglöv, Pitedalens sparbank
Skellefteå
Mati Sallert, Boliden

Göteborg
Sven Björkman, SEB

Skövde
Kjell Öhman, FöreningsSparbanken

Hallstavik
Lars-Erik Roos, Holmen Paper

Stockholm
Ulf Riese, Handelsbanken Finans

Halmstad
Erik Brolén, Motor AB Halland

Sundsvall
Bengt Fredäng, Konforza

Helsingborg
Stig Nilsson, Ernst & Young

Umeå
Vakant

Jönköping
Claes Ericson, Handelsbanken

Uppsala
Max Broman, Broman Konsult och fastigheter

Kalmar
Nils Nilsson, Högskolan i Kalmar

Västerås
Göran Landerdahl, Advokatfirman
Landerdahl

Karlskrona
Jan-Erik Dahl, Handelsbanken
Kiruna
Ola Johnson, LKAB
Kristianstad
Peder Treschow, Karsholms Gods
Linköping
Anders Rahm, Östgöta Brandstodsbolag (ny)
Rolf Erichs, Erichs Communications (avg)

U T L ANDET

Växjö
Mitsuru Suzuki, Växjö universitet

Helsingfors
Robert Serén, Ericsson
Lissabon
Axel G Beselin
London
Robert Stenram, Swedbank (ny)
Jonas Brogårdh, Exportrådet (avg)
Madrid
Ralph Hellman, Stenqvist
Paris
Anders Åberg, Advokatfirman Vinge
Tokyo
Tord Kyhlstedt, Electrolux
Washington
Åke Lönnberg, IMF
Zürich
Håkan Åström, ABB (ny)
Erik Herrman (avg)

Örebro
Hans Lander, ÖrebroBostäder
Örnsköldsvik
Anders Grahn, GHL
Östersund
Sören Westin, Länsförsäkringsbolaget
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SNS MEDLEMSKONFERENS 2001

Dynamik
och tillväxt

Medlemskonferensen 2001 hölls i 600-årsjubilerande
Skövde. Konferensen fokuserade på framtiden och möjligheterna för mellanstora orter i ”den gamla ekonomin” _
eller om man så vill: Skaraborgs plats i den nya ekonomiska geografin.
Programmet innehöll en hel del talare som belyste problematik och möjligheter ur olika infallsvinklar. Moderator
var Britt-Marie Mattsson.
Pontus Braunerhjelm talade om vilka faktorer som
lockar kompetent kapital till nya universitets- och högskoleorter. Han betonade betydelsen för entreprenörerna
av riskkapitalister som brobyggare mellan idé och marknad. Vidare ställde han frågan vilken investeringsfas som
är den mest intressanta för investerare och pekade på att
det under senare år skett en förskjutning mot de faser som
ger tryggare tillväxt och utveckling.
Sven-Christer Nilsson, f d Ericssonchef och grundare
av Startupfactory, betonade att de underliggande trenderna
när det gäller IT och mobilt internet ligger fast, trots den
s k dotcom-döden. Sven-Christer Nilsson poängterade att
utvecklingen går allra snabbast i de stora, traditionella
företagen.
Röster från Skövde var Patric Eriksson, vd Gothia
Science Park, och Leif Larsson, rektor för Högskolan i
Skövde. Eriksson och Larsson berättade om utvecklingen i
Skövde. Här betonades vikten av att få näringsliv och universitet att samarbeta samt att få akademiker att våga
starta eget.
En känd Skaraborgs-profil är Bert Karlsson, skivbo-

Fredrik Bergström,
vd, HUI
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Sven-Christer Nilsson,
Startupfactory

Hans-Olov Olsson,
vd Volvo Personvagnar med moderatorn Britt-Marie
Mattsson.

lagsdirektör m m. Han inledde med att säga att han inte
hade någon entreprenörsutbildning bakom sig. Han hade
lärt sig genom att jobba i olika företag. Han berättade
sedan om medgångar och motgångar under karriären
fram till idag, då han är ensam som svensk ”skivbolagsdirektör”.
Varför ligger Volvo i Skövde och vad händer om Volvo
flyttar? Hans-Olov Olsson, vd Volvo personvagnar, talade
om de krav som ställdes på Volvos motorproduktion. Det
gäller att hela tiden bli bättre, menade han, och att samtliga led i produktionen måste gå perfekt.
Gunnar Wetterberg, Saco, talade om statens roll som
främjare av tillväxt. Han pekade på Axel Oxenstierna som
en utmärkt förebild; regionerna bör inte hållas under armarna utan få möjligheter att självständigt utnyttja sina
resurser och idéer. Wetterberg avslutade med att betona att
statens viktigaste uppgift de kommande årtiondena är att
se till att arbetskraftsutbudet hålls uppe.
Fredrik Bergström, vd HUI, och Anders Flanking, pro-

Bert Karlsson, skivbolagsdirektör

Anders Flanking, projektchef, Arena för tillväxt

Gunnar Wetterberg,
Saco

jektchef Arena för tillväxt, talade om vad som kännetecknar en lyckad regionalpolitik. Fredrik Bergström menade
att en bra regionalpolitik handlar om att acceptera att
förändring är naturlig och att inte försöka förhindra den
naturliga utvecklingen genom omfördelning. Idag töms
landsbygden men det är en naturlig utveckling. Staten
måste låta medborgarna flytta på sig, det ger tillväxt. Anders Flanking menade att kommunerna idag fokuserar
alltför mycket på befolkningstillväxt, det finns en mängd
andra faktorer som också främjar tillväxt. Han uppmanade
kommunerna att lyfta fram det regionen är bra på och
som gör den unik.
Konferensen är onödig, ironiserade Stefan Fölster,
chefekonom Svenskt Näringsliv. Han menade att allt utmålades som löst i budgetpropositionen. De problem
som återstod var dock att sysselsättningen är på väg nedåt
samt recessionen i USA.

Patrik Eriksson, vd
Gothia Science Park

Bengt Wahlström,
framtidsforskare

De drygt 100 deltagarna gav konferensen ett högt betyg.

Leif Larsson, rektor,
Högskolan i Skövde

Ann-Christin Nykvist, gd,
Konkurrensverket

Ann-Christin Nykvist, generaldirektör vid Konkurrensverket, betonade att prisnivån varierar mycket påtagligt
mellan olika regioner i landet. Priserna kan variera med
över 30 procent. Under 90-talet har konkurrensen utvecklats åt rätt håll, fortsatte Nykvist. Men allt är inte tillfredsställande. Bland annat så ligger den svenska prisnivån fortfarande 20 procent över EU-genomsnittet. Som siste talare
blickade framtidsforskaren Bengt Wahlström in i regionernas framtid.
Konferensen avslutades med ett studiebesök på Volvos
fabrik i Skövde ■

Stefan Fölster,
chefekonom,
Svenskt Näringsliv

Susanne Lind och Louise Schultz underhöll vid middagen på Volvo.
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SNS I MEDIA

Att delta i det
offentliga samtalet

”Visa mig din webbplats och jag skall säga dig vem du
är”. Med en lätt travesti på visan kan konstateras att inga
organisationer, företag eller myndigheter idag kan avstå
från närvaro på World Wide Web. Samtidigt blir användarna
alltmer kräsna, och kunniga, när det gäller användning av
webben som mötesplats och informationskälla.
Trots den ständigt pågående internetrevolutionen har dock
det tryckta ordet inte förlorat i kraft. För alla som vill delta
i det offentliga samtalet är tidningar och tidskrifter alltjämt
den viktigaste arenan. De välkända varumärken som våra
tidningar utgör är också själva grunden för att deras webbplatser är välbesökta och intressanta fora för nyheter och
diskussion.
SNS följer noggrant utvecklingen med konvergerande
medier: tv-sändningar över nätet, debatter startade i tidningen som sedan fortsätter på nätet och möjligheterna att
nå ut med budskap via flera kanaler. SNS e-nyhetsbrev och

Dagstidningar med minst tio
artiklar med SNS-inslag 2001

30

66

Dagens Nyheter

57

Svenska Dagbladet

42

Dagens Industri

23

Sydsvenska Dagbladet

23

Upsala Nya Tidning

21

Göteborgs-Posten

18

Finanstidningen

15

Jönköpings-Posten

15

Skånska Dagbladet

14

Skövde Nyheter

13

Borås Tidning

13

Västerbottens-Kuriren

12

Vestmanlands Läns Tidning

12

Östersunds-Posten

11

Barometern

11

Expressen

11

Nerikes Allehanda

11

Norrköpings Tidningar

11

Västgöta-Bladet

10

Falköpings Tidning

10

Skaraborgs Läns Tidning
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Det relativt stora
inslaget av västsvenska
tidningar har sin förklaring i att 2001 års
medlemskonferens
Dynamik och tillväxt i
den nya ekonomiska
geografin hölls i Skövde.

alltmer välbesökta webbplatser är viktiga inslag i detta.
Under 2002 räknar vi med att också ta i bruk den nya
teknik som webcasting erbjuder.
Mediegenomslag under 2001
För 2001 års viktigaste debattinsats, mätt som medialt
genomslag, stod Ekonomirådet 2001 och kluster.se –
Sverige i den nya ekonomiska geografin. Inte minst ute i
landet gillade man detta angreppssätt, och diskuterade
livligt t ex vilka regioner som har förutsättningar att växa
och konkurrera med andra europeiska kluster, hur högskola och näringsliv ska samarbeta på ett effektivt sätt för
tillväxt och jobb, m m.
Nästa stora mediala SNS-händelse var Demokratirådets
rapport Demokrati utan utland i juni, plus ett antal debattartiklar under lokalgruppsturnén i september. Dess
timing under EU-ordförandeskapet var förstås avsiktlig
och diskussionen om hur demokratin fungerar i en europeiserad beslutsmiljö fördes vidare på ledarsidorna. I december återkom SNS till EU-ordförandeskapet med den
första självständiga analysen av hur Sverige klarat sig som
EU-ordförande. Den gjordes av ett antal statsvetare och
en sociolog i boken När Europa kom till Sverige, en bok
som också citerats flitigt i pressen.
På försommaren presenterades Huvudkontoren flyttar
ut – en fråga som debatterades livligt också under hela
hösten, inte minst pga de uppmärksammade företagsflyttarna och nedläggningen av verksamheter i Sverige.
Strax efter terrorattackerna i USA ville SNS bidra till
det offentliga samtalet med rationell analys och erbjöd ett
kvalificerat samtalsforum, Hot mot det öppna samhället?
med experter på folkrätt, säkerhetspolitik och statsvetenskap, men också en första analys av vad detta skulle innebära för konjunkturen. Flera av SNS forskningsledare
skrev också debattartiklar och analyserade läget efter
terrordåden.
Bland årets nya projekt som redan i sitt inledningsskede uppmärksammats är Fler kvinnor på ledande poster i
näringslivet. Hela projektet startade faktiskt i media via
en utmaning i en debattartikel. I november hölls ett uppmärksammat seminarium om styrelserepresentation.
Välfärdspolitiska rådets rapport Ny kris i befolkningsfrågan? tog upp en fråga som engagerar många – de låga
födelsetalen och de ekonomiska konsekvenserna av demo-

SNS i media
Antal artiklar per månad

Huvudkontoren flyttar...

Medlemskonferens

Vad hände i Gbg?
Ekonomiska läget
DR 2001

Äganderätten

"Fler kvinnor..."

Terroristattacken
140

ER "kluster.se"

VPR: Befolkningsfrågan

Behövs gas?
VPR

120

Börsforum
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kom till Sverige
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grafiska obalanser. Dess förslag inom familjepolitiken har
kommenterats – och kritiserats – på debattsidorna.
I slutet av året fick kritiken av regeringens infrastrukturproposition genomslag efter en välbesökt konferens,
Trafikinvesteringar för över 300 mrd – är de motiverade?,
och debattinlägg av ansvarig forskningsledare.

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Publikationer från SNS
Medlemsskriften Företag och Samhälle utkom med sitt
sista nummer i den gamla utformningen i början av december och ersätts av Näringsliv och Samhälle – nyhetsbrevet från SNS. Premiärnumret (”nummer noll”) nådde
medlemmar m fl strax före jul. I februari 2002 utkom dess
första riktiga nummer 1. Den nya
skriften (uttala news med amerikansk
accent och ni förstår varför den förkortas NoS) är i fyrfärg, omfattar fyra
sidor och kommer fyra ggr/år till medlemmar och prenumeranter. Artiklarna
är korta och mer framåtsyftande än i
föregångaren, som hade en mer avrapporterande stil. Frekventa hänvisningar
till webbplatsen underlättar för läsaren att
finna mer information om forskningsprojekt,
grupper och aktiviteter.
Liksom tidigare utkommer e-nyhetsbrevet ungefär en
gång i månaden och utgör det snabbaste och billigaste
sättet att nå ut till medlemmarna.
SNS webbplatser
SNS webbplats www.sns.se har haft 92 975 (65 000) besök under 2001 (2000), dvs ca 255 (180) per dag. 2001
års ekonomiråds egen webbplats www.kluster.se användes
flitigt strax efter det att rapporten presenterades, men hade
också ett stigande antal besök under årets sista månader.
Författningsprojektets webbplats www.const.sns.se utgör
en viktig mötesplats och resurs för svensk demokratidebatt ■
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I N T E R N AT I O N E L LT S A M A R B E T E

Forskare och företagsledare i globalt nätverk

SNS har under 2001 fortsatt att utveckla sitt gränsöverskridande nätverk, både inom den akademiska världen
och bland företagsledare. Många samhällsfrågor avgörs
inte längre inom nationalstatens ramar och ett europeiskt
och internationellt perspektiv krävs för att analys och
policyförslag skall vara relevanta.
CEPR-samarbetet
Sedan några år tillbaka har SNS etablerat ett samarbete
med CEPR, Centre for Economic Policy Research. CEPR
är ett europeiskt nätverk med ca 500 akademiskt verksamma forskare, främst nationalekonomer. CEPR har en betydande publicering av forskningsrapporter och en bred
mötes- och konferensverksamhet.
SNS samarbetar med CEPR inom såväl forskning som
bokutgivning och konferensverksamhet. Två större gemensamma forskningsprojekt har
hittills genomförts, om avregleringen av den europeiska telemarknaden respektive elmarknaden. I september 2001 samarrangerade SNS och CEPR en forskningskonferens i Stockholm om ”public policy” där ett stort antal forskare från
många europeiska länder och USA deltog.
Ett större evenemang under året var också CEPR/SNS
Economic Policy Roundtable som hölls i Stockholm i juni.
Roundtable är ett högnivåmöte där företagsledare får
möjlighet att träffa forskare
och företrädare för olika
EU-organ och under informella former diskutera
aktuella frågor av europeiskt intresse.
Östutvidgningen och
dess effekter på arbetsmarknaden diskuterades
vid en konferens i april.
Handelsbankens Lars O Grönstedt talade vid den internationella lunchen under rundabordskonferensen i Stockholm.
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SNS Förlag är agent åt
CEPR i Norden och CEPR
marknadsför SNS engelskspråkiga publikationer på
den europeiska marknaden.

Erik Berglöf, Stockholm
Institute of Transition
Economics and East European Economies, SITE,
diskuterade Nice-avtalet.

Frågan om ratificering av Nice-avtalet behandlades på ett
möte i juni, där utgångspunkten togs i en CEPR-rapport,
Nice Try: Should the Treaty of Nice be Ratified?, som
besvarade frågan jakande.
Tamim Bayoumi, chef för IMFs globala prognosenhet,
och CEPR-forskare, gästade Sverige exklusivt för SNS vid
ett frukostseminarium i januari 2002. Han presenterade
ett relativt optimistiskt scenario för återhämtning under
2002 och 2003. ”Det finns en hel del stimulans att vänta i
både penningpolitiken och de låga oljepriserna. Återhämtningen kommer efter ett svagt första halvår, i både USA
och Europa.”
Prognosen baseras på en analys av tidigare djupa nedgångar i världsekonomin. IMF-ekonomen jämförde 2001
med oljekriserna på 70-talet, effekterna av Kuwait-kriget i
början av 90-talet och Asien-krisen 1998. Fallet i BNPtillväxt 2001 kom från en mycket hög nivå, år 2000 uppvisade
de högsta tillväxttalen sedan
mitten av 1980-talet. Men BNPtillväxten för världen blev ändå
runt 2,5 procent i fjol, vilket är
högre än vid andra, jämförbara
kriser ■

Tamim Bayoumi, IMF och
CEPR

SNS systerorganisationer inom Network of Private
Business Organizations
■ Centre for Finnish Business and Policy Studies, EVA (Finland)
■ Circulo de Empresarios (Spanien)
■ Committee for Economic Development (USA)
■ Committee for Economic Development of Australia
■ Forum de Administradores de Empresas (Portugal)
■ Institut de l’Entreprise (Frankrike)
■ Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Tyskland)
■ Keizai Doyukai (Japan)
■ Stichting Maatschappij en Onderneming (Nederländerna)
Anna Hedborg i samspråk med Jaakko Ilionemi, förre chefen för SNS
systerorganisation i Finland, EVA, och en av värdarna från Keizai
Doyukai, Yoshio Okabe.

Hans Tson Söderström tillsammans med bl a ambassadör Kunihiro och
Minaguchi, vd Keizai Doyukai och rådgivare vid Nomura Research
Institute. Till höger syns Georg Ehrnrooth, ordförande i EVA.

Den årliga konferensen med SNS systerorganisationer hölls
2001 i Tokyo. Temat var Meeting the New Challenges of
the 21st Century, med fokus på strukturreformer i Japan
och övriga Asien, men också i-ländernas problem med
åldrande befolkningar och därmed förändrade krav på
välfärdssystemen.
Bland talarna märktes värdorganisationens ordförande, Yotaro Kobayashi, som bl a är styrelseledamot i Fuji
Xerox Co Ltd, och Matti Honkala, vd och styrelseordförande
för finska Kesko Corp.
Från Sverige deltog Anna Hedborg, generaldirektör vid
Riksförsäkringsverket, och SNS vd Hans Tson Söderström.
Anna Hedborgs anförande handlade om för hela i-världen
aktuella utmaningar p g a åldrande befolkningar, t ex krav
på reformering av pensionssystem. För värdlandet Japan är
dessa frågor extra angelägna ■

Jubileum och globalisering i New York
SNS systerorganisation i USA, Committee for Economic
Development (CED) firar 60-årsjubileum våren 2002,
och bjuder in till en stor konferens på temat The Economics and Politics of Globalization i New York i maj
2002. Ämnet föreslogs långt före terrorattacken och
dess konsekvenser, men kan mot bakgrund av vad som
hänt sedan 11 september betecknas som mera aktuellt
än någonsin. Bland talarna märks företagsledare och
politiker från USA och en rad andra länder ■
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VETENSKAPLIGA RÅDET

Impulser från
forskningsfronten

SNS Vetenskapliga råd ger impulser till den långsiktiga
inriktningen av SNS forskning. Rådet bidrar också till att
stärka SNS kontakter med svensk och internationell samhällsvetenskap.
Under året har en viktig fråga varit hur SNS kan stärka
sina kontakter via europeiska forskarnätverk. Sådana kontakter gör det lättare att identifiera nya forskningsprogram,
att utveckla förbindelserna mellan utländska och svenska
forskare, att föra ut resultat från SNS-projekt i övriga
Europa samt att stärka engagemanget i Sverige. Stort intresse ägnades också SNS bokutgivning och principerna
för publicering av forskningsrapporter. Vetenskapliga
rådet bidrog därmed med synpunkter på den vetenskapliga kvalitetssäkringen av publikationernas innehåll ■
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SNS Vetenskapliga råd 2001
Lars Calmfors (ordförande), professor vid Institutet för internationell
ekonomi, Stockholms universitet
Per Davidsson, professor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (ny i rådet 2001)
Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i
Stockholm (ny i rådet 2001)
Peter Englund, professor vid institutionen för finansiell ekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm (lämnade rådet 2001)
Lauri Karvonen, professor i statsvetenskap vid Åbo akademi
Rolf Ohlsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet
Sverker Sörlin, professor i idéhistoria vid Umeå universitet och forskningsledare vid Swedish Institute for Studies in Education and Research (lämnade rådet 2001)
Lars Bergman, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i
Stockholm, adjungerad till rådet

Tore Ellingsen

Lauri Karvonen

Lars Calmfors

Lars Bergman

Rolf Ohlsson

Per Davidsson

Forskarnätverk

SNS associerade forskare bildar ett informellt nätverk.
Deras gemensamma nämnare är den höga akademiska
kompetensen, svenskspråkighet och en forskningsprofil
som motsvarar SNS intresseinriktning. Ett fåtal forskare
är ledamöter av Förtroenderådet (se nästa sida). Övriga
externa forskare är alla de andra som under året medverkat i projekt, seminarier eller konferenser.
ASSOCIERADE FORSKARE
Professor Eirik Amundsen, Universitetet i Bergen
Professor Torben Andersen, Århus universitet
Docent Fredrik Andersson, Lunds universitet
Ekon dr Anders Anell, Inst för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE)
Professor Thomas Aronsson, Umeå universitet
Docent Erik Berglöf, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Anders Björklund, Stockholms universitet
Professor Magnus Blomström, Handelshögskolan i Stockholm
Docent Benny Carlson, Lunds universitet
Professor Bo Carlson, Case Western University
Professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm
Fil dr Mattias Ganslandt, IUI
Professor Thorvaldur Gylfason, Islands universitet
Fil dr Anders Hanberger, Umeå universitet
Professor Magnus Henrekson, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Sören Holmberg, Göteborgs universitet
Professor Lars Hultkrantz, Högskolan Dalarna
Docent Merle Jacob, Chalmers tekniska högskola
Docent Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola
Professor Bengt Jönsson, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Bengt Kriström, Umeå universitet
Professor Leif Lewin, Uppsala universitet
Fil dr Karen Helene Midelfart Knarvik, Norges handelshögskola,
Bergen
Professor Hanne Marthe Narud, Oslo universitet
Fil dr Erik Norrman, Lunds universitet
Docent Sten Nyberg, Stockholms universitet
Docent Mårten Palme, Handelshögskolan i Stockholm
Docent Anne-Marie Pålsson, Lunds universitet
Fil dr Ingrid Schild, Umeå universitet
Professor Eivind Smith, Oslo universitet
Docent Johan Stennek, IUI
Professor Bengt Stymne, Handelshögskolan i Stockholm
Docent Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet
Professor Lars Söderström, Lunds universitet
Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Gunnar Törnqvist, Lunds universitet

ÖVRIGA EXTERNA FORSKARE
Professor Claes G Alvstam, Handelshögskolan i Göteborg
Professor Dag Anckar, Åbo Akademi
Professor David Audretsch, Indiana University, Bloomington, Indiana
Professor Vernon Bogdanor, University of Oxford
Professor Michele Boldrin, Universidad Carlos III, Madrid
Fil mag Per Broomé, Befolkningsekonomiska Stiftelsen, Stockholm
Professor James M Buchanan, Center for Study of Public Choice, Fairfax,
Virginia
Professor Roger D Congleton, Center for Study of Public Choice och George
Mason University, Fairfax, Virginia
Jur dr Per Cramér, Handelshögskolan i Göteborg
Professor Per Gunnar Edebalk, Lunds universitet
Professor Charles Edquist, Linköpings universitet
Professor Theodore Eisenberg, Cornell University
Professor Gunnar Eliasson, Kungl. tekniska högskolan
Universitetslektor Denny Ellerman, Massachussetts Institute of Technology
Professor Henry Etzkowitz, State University of New York
Fil dr Martin Flodén, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Raymond Florax, Free University of Amsterdam
Ekon dr Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Luke Georghiou, University of Manchester
Professor Peter Hall, University of London
Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet
Professor Bernd Huber, Ludwig Maximilian Universität, München
Professor Guy-Erik Isaksson, Åbo Akademi
Professor Kai Konrad, Freie Universität, Berlin
Universitetslektor Agneta Kruse, Lunds universitet
Docent Thomas Lindh, Uppsala universitet
Professor Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
Fil dr Karl-Johan Lundquist, Lunds universitet
Professor Robert E Lipsey, NBER, New York
Docent Christer Lundh, Lunds universitet
Professor Dennis C Mueller, Universität Wien
Fil dr Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Tf professor Per Månsson, Göteborgs universitet
Professor Claes Norberg, Lunds universitet
Professor Victor Norman, Norges Handelshögskola, Bergen
Professor Luigi Orsenigo, Universitá Bocconi, Milano
Professor Peder Pedersen, Århus universitet
Professor Cliff Pratten, Cambridge University
Professor Nathan Rosenberg, Stanford University
Professor Sheldon Rothblatt, University of California, Berkeley
Professor Bo Rothstein, Göteborgs universitet
Adj Professor Hans-Fredrik Samuelsson, Handelshögskolan i Göteborg
Professor Allen Schick, University of Maryland och the Brookings Institution
Fil dr Lena Schröder, Stockholms universitet
Professor Dennis Snower, Birkbeck College, London
Docent Ann-Charlotte Ståhlberg, Stockholms universitet
Professor Stefan Sundgren, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Professor R Kent Weaver, the Brookings Institution
Professor Clas Wihlborg, Handelshögskolan, Köpenhamn
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FÖRTROENDERÅDET

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ med för närvarande 116
valda ledamöter. Ordförandena i lokalgruppernas styrelser är därutöver
självskrivna ledamöter. Rådet sammanträder två gånger per år.

Under 2001 arbetade två kommittéer
för att se över och föreslå åtgärder för
att göra SNS verksamhet intressantare
och bättre för medlemmarna. Abonnentkommittén, (”Analysis and Action
Group”), under Jacob Palmstiernas

ledning, avrapporterade sina förslag under
2001. En del av dem har redan omsatts i
praktiken (se sid 4–5). Medlemskommittén, med Staffan Håkanson som ordförande, redovisar sina förslag vid det ordinarie
förtroenderådsmötet i juni 2002.

Ordförande
Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB

Vice ordförande
Anna Hedborg, Riksförsäkringsverket

Vice ordförande
Jacob Palmstierna, Crédit Suisse First Boston

Hans Brundin, Cerberus

Bjarne Holmquist, Gunnebo

Hedersledamöter

Peggy Bruzelius

Roger Holtback, Holtback & Partner

Tore Browaldh 1988

Håkan Bryngelson, Vasakronan

Claes Dahlbäck 1999

Birgitta Böhlin, Försvarets Materielverk

Staffan Håkanson, Bombardier
Transportation

Erik Dahmén 1990

Madeleine Caesar, KK-stiftelsen

Ulf Jakobsson, IUI

Agneta Dreber, Stockholms läns landsting

Kjell Jansson, Tullverket

Sune Ekbåge, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Urban Jansson, Proffice

Sven H Salén 1997
Marcus Storch 1997

Rolf Ekedahl

Lars Jonung, EU-kommissionen

Sven Söderberg 1996

Lars Emilson, Rexam Beverage Packaging

Lars G Josefsson, Vattenfall

Lars-Erik Thunholm 1988

Lars Engwall, Uppsala universitet

Peter Kleen, Kommerskollegium

Jan Wallander 1990

Per-Olof Eriksson
Roland Fahlin, ICA Handlarnas AB

Gerhard Larsson, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Kjell-Olof Feldt

Hans Larsson, Percensor

Övriga valda ledamöter

Eva Fernvall, Vårdförbundet

Per E Larsson, OM

Carl Ameln

Jack Forsgren

Maria Lilja

Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson AB

Thomas Franzén, Riksgäldskontoret

Assar Lindbeck, IIES, Stockholms universitet

Erik Belfrage, SEB

Christer Gardell, Archipelago Capital

Anders Lindström, Upplands Motor Holding

Lars Berg, Net Insight

Eva Gidlöf, Cap Gemini, Ernst & Young

Fredrik Lundberg, L. E. Lundbergföretagen

Bo Berggren, Stiftelsen Stora Kopparberget

Leif Gustafsson

Nils Lundgren, Veraciter

Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm

Sören Gyll

Bernt Magnusson

Hans Bergström, Dagens Nyheter

Lars Gårdö, H & B Advisors

Johan Malmquist, Getinge Industrier

Johan Björkman, Skanditek Industriförvaltning

Lennart Hagelin, Svensk Stiftelseförvaltning

Sverker Martin-Löf, SCA

Sven Hagströmer, Investment AB Öresund

Anders Milton, Sveriges Läkarförbund

Staffan Bohman, Sapa

Carl B Hamilton, Handelshögskolan i
Stockholm

Arne Mårtensson, Handelsbanken

Mona Boström, Landstinget Halland
Bengt Braun, Bonnier

Tom Hedelius, Handelsbanken

Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden

Tomas Bruce, Birka Energi

Clas Åke Hedström, Sandvik

Lennart Nilsson, Första AP-fonden

Gustaf Douglas 1998
Stig Ramel 1993
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Leif Johansson, Volvo

Anders Narvinger, ABB

Sven-Christer Nilsson, Startupfactory

Olof Stenhammar, OM

Carl-Erik Nyquist

Ingemar Ståhl, Lunds universitet

Michael Treschow, Ericsson

Anders Nyrén, Industrivärden

Karl-David Sundberg, Inexa

Gabriel Urwitz, Segulah

Stefan Persson, H&M

Lennart Sundén, Swedish Match

Lars-Eric Petersson, Skandia

Anders Wall, Beijerinvest

Lars Ramqvist, Skandia

Jan-Eric Sundgren, Chalmers Tekniska
Högskola

Jacob Wallenberg, SEB

Clas Reuterskiöld

Bo Sundqvist, Uppsala universitet

Bengt Rydén, Stockholmsbörsen

Björn Svedberg

Björn Savén, IndustriKapital

Kjell Svensson, Cardo

Melker Schörling, Securitas

Roland Svensson, Kooperativa förbundet

Lennart Selander, AGA
Jan Sjöqvist

Bo Södersten, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Michael Sohlman, Nobelstiftelsen

Sverker Sörlin, SISTER

Carl Johan Åberg

Anitra Steen, Systembolaget

Daniel Tarschys, Stockholms universitet

Erik Åsbrink

Lars H Thunell, SEB

Bengt Westerberg, Vetenskapsrådet
Sten Westerberg, Nordea Securities
Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen
Lars Wohlin, Dresdner Bank
Björn Wolrath, Momentum
Christer Zetterberg, IDI

Nyvalda i
förtroenderådet
2001

Eva Gidlöf, Cap Gemini,
Ernst & Young

Lars G Josefsson,
Vattenfall

Peter Kleen, Kommerskollegium

Johan Malmquist, Getinge

Tomas Nicolin,
Tredje AP-fonden

Anders Nyrén,
Industrivärden

Bo Sundqvist, Uppsala
universitet

Sverker Sörlin, SISTER

Michael Treschow, Ericsson

Lokalgruppernas ordförande presenteras på s 26–27.
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SNS NÄTVERK

Företags-, myndighets- &
organisationsmedlemmar

I SNS-nätverket ingår för närvarande drygt 240 företag, myndigheter och organisationer. De stöder SNS-idén genom en
årlig avgift och genom personligt engagemang. Ett brett spektrum av företagsledare, generaldirektörer och organisationsföre-
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trädare är aktivt engagerade i referensgrupper till projekt,
som medverkande i konferenser och möten samt som
deltagare i SNS chefsutvecklingsprogram.

Storleksklass I

Storleksklass II

Alecta
AMF Pension
Asea Brown Boveri
AstraZeneca
Atlas Copco
Axel Johnson
Electrolux
Ericsson
FöreningsSparbanken
Första AP-fonden
Gambro
Handelsbanken
ICA
Ikea International
Industrivärden
Investor
KF
Nordea
Posten
Saab
Samhall
Sandvik
SAS
SBAB
SCA
Scania
SEB
Skandia
Skanska
SKF
Stockholms stad
Stora Enso
Telia
Tetra Laval
Vattenfall
Volvo

Andra AP-fonden
Apoteket
Arla Foods
Assi Domän
Banverket
Bonnier
Bure Equity
Cardo
Danske Securities
Esselte
Fjärde AP-fonden
Hennes & Mauritz
Holmen
Länsförsäkringar
NCC
Nobia Nordisk Bygginteriör AB
Praktikertjänst
Rikspolisstyrelsen
Sapa
Scancem
Sparbanken Finn (fr o m 2002)
SSAB
Swedish Match
Sydkraft
3iNordic (fr o m 2002)
Vägverket
Östgöta Enskilda Bank
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Storleksklass III
Alfred Berg Holding
Atle
Avesta Polarit
Beijer Alma
Bergman & Beving
Bilia
Bilprovningen
Birka Energi

Bombardier Transportation
Capio
Carema Vård och Omsorg
Cloetta Fazer
Custos
Danisco Sugar
Deloitte & Touche
Duni
Elanders
Elekta
Ernst & Young
Försvarets materielverk
Getinge Industrier
Gunnebo
Göteborg Energi
Göteborgs Hamn
Höganäs
Inexa
JM
KPMG
Kreab
LKAB
Luftfartsverket
Munksjö
Nobel Biocare
Nynäs Petroleum
Observer
OM
Outokumpu Copper Strip
Perstorp
Riksgäldskontoret
Riksskatteverket
Scribona
Sjätte AP-fonden
Sjöfartsverket
Sorb Industri
Statistiska centralbyrån
Stenvalvet
Strålfors
Sveriges riksbank
Sweco

Svenska Shell
Systembolaget
Södra Skogsägarna
Tibnor
Tieto Enator Sverige
Tullverket
TurnIT
Vasakronan
Vin & Sprit
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Storleksklass IV
Adcore
Affärsstrategerna
Akademiska Hus
Arbetslivsinstitutet
Arkitektkopia
Arthur Andersen
Askus
A.T. Kearney
Baker & McKenzie
Beijerinvest
Boverket
Brottsförebyggandet rådet
Carnegie AB
Carta Booz Allen & Hamilton
Castellum
Catella Holding
Cerberus
Citibank International
Columna Fastigheter
Concours-Cepro
Coop Bank (fr o m 2002)
CV Search
Diös
Dresdner Bank
E Öhman
Ecofin
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
ELFA
Energimyndigheten (fr o m 2002)
EQT Partners
Erik Penser Fondkommission
Exportkreditnämnden
Exportrådet
Fastighets AB Tornet
Finansinspektionen
FSO
Förenade Kommunföretag
Försvarshögskolan
Hagströmer & Qviberg

House of Prince (fr o m 2002)
Högskoleverket
IDI
Ignis - Funébris
IL Recycling
Industri Kapital
Industrifonden
Interverbum
Invest in Sweden Agency
Investment AB Latour
Investment AB Öresund
JKL
Jones Lang LaSalle
KFB
KK-stiftelsen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Kronans Droghandel
L E Lundbergföretagen
Lagerkvist & Partners
Lancelot
Lifco
Locum
Läkemedelsindustriföreningen
Martin Olsson
McKinsey & Company
Mellby Gård Jordbruks AB
Nacka kommun
New Sec
Nobelstiftelsen
Nordea Liv
Nordea Securities
Nordstjernan
OEM International
Pensionsgaranti FPG AMFK
Pharmacia Sverige
Philips
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Proventus
Ratos
Research International
Revisorsnämnden
Riksbankens Jubileumsfond
Riksförsäkringsverket
Riksrevisionsverket
Rodamco
Ruter Dam (fr o m 2002)
Rylander Executive Development
SABO
Salénia
Segulah
Servisen Investment
SIKA
Sjukvårdsleverantörerna

Sjunde AP-fonden
Skanditek Industriförvaltning
Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens kvalitets- och
kompetensråd
Statens Naturvårdsverk
Statens väg- & transportforskningsinstitut
Statskontoret
Stena
Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning
Stockholm Information Service
Stockholms hamnar (fr o m
2002)
Stockholms läns landsting
Stockholmsbörsen
STT airways
Stångåstaden
Swedfund International
Svenska Kraftnät
Svenska Lantmännen
Svenska Spel
Teknikbrostiftelsen i Stockholm
Tredje AP-fonden
Upplands Motor
Uppsala universitet
Uppsalahem
Wildeco
Wilhelm Sonesson
Vinnova
ÖrebroBostäder

Organisationsmedlemmar
Apotekarsocieteten
Civilekonomerna
Landstingsförbundet
Lantbrukarnas Riksförbund
Ledarna
Lärarnas riksförbund
SACO
SBC
Svensk Energi
Svenska Petroleuminstitutet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Fastighetsägarförbund
Sveriges Försäkringsförbund
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Verkstadsindustrier
Vårdförbundet
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FORSKNINGSPROJEKT

Studier som
påverkar beslut

SNS forskning är tillämpad och policyinriktad. Syftet är att
bidra med vetenskapligt baserat underlag för debatt och
beslut i viktiga samhällsfrågor.
Forskningen bedrivs av akademiskt välmeriterade svenska
och utländska forskare i samarbete med en forskningsledare från SNS. Forskarna åtnjuter full akademisk frihet.
SNS Vetenskapliga råd medverkar vid sökandet efter

Projekt

lämpliga forskare. Flertalet projekt följs av en referensgrupp sammansatt av bl a företrädare för SNS-medlemsföretag. Merparten av SNS forskning bedrivs inom tre
huvudområden: Ekonomisk politik för tillväxt, Välfärdsstat i omvandling och Politikens spelregler. Härtill kommer
särskilda studier som faller utanför dessa områden. Projekt
bedrivna under 2001 och påbörjade 2002 framgår av sammanställningen nedan, liksom projekt under beredning ■

Huvudansvarig
forskare (SNS-ansvarig)

Övriga forskare

Referensgruppsordförande

1. EKONOMISK POLITIK FÖR TILLVÄXT
SNS Ekonomiråd 2001
Projekttid: 2000–2001, avrapp: jan 2001

Hans Tson Söderström

Pontus Braunerhjelm, Richard Friberg,
Victor Norman, Örjan Sölvell

SNS Ekonomiråd 2002
Projekttid: 2001–2002, avrapp: jan 2002

Pontus Braunerhjelm

Mattias Ganslandt, Sten Nyberg,
Johan Stennek, Nils Wahl

Konkurrens och regleringar i nätverksindustrier – flyg
Projekttid: 2001, avrapp: hösten 2002

Lars-Hendrik Röller
(Stefan Sandröm)

Tore Ellingsen, Pedro Marin,
Damien Neven, Frode Steen

Universitetens betydelse för nationell
konkurrensförmåga och regional utveckling
Projekttid: 1997–2002, avrapp:
svensk rapport april 2000;
medlemskonferensen hösten 2000;
internationell publikation våren 2002

Sverker Sörlin,
Gunnar Törnqvist
(Jan-Olof Edberg)

Henry Etzkowitz, Raymond Florax,
Peter Hall, Nathan Rosenberg,
Sheldon Rothblatt m fl

Lokalisering av huvudkontor – effekter
och drivkrafter
Projekttid: 2000–2001, avrapp: juni 2001

Pontus Braunerhjelm

Gunnar Eliasson, Magnus Hallberg,
Cliff Pratten, Bengt Stymne

Kluster, industriell dynamik och
sysselsättningsutveckling
Projekttid: 2000–2002, avrapp: 2002

Pontus Braunerhjelm

Bo Carlson, Per Thulin

Ny dynamik i det svenska innovationssystemet, förstudie
Projekttid: 2001–2002, avrapp: hösten 2002

Göran Arvidsson

Henry Etzkowitz, Luke Georgiou,
Merle Jacob, Luigi Orsenigo,
Ingrid Schild m fl

Sven-Christer
Nilsson

SNS Välfärdspolitiska råd 2000
Projekttid: 2000–2001, avrapp: mars 2001

Lars Söderström
(Per Molander)

Fredrik Andersson, Per Gunnar
Edebalk, Agneta Kruse

Bengt Westerberg

SNS Välfärdspolitiska råd 2001
Projekttid: 2001, avrapp: nov 2001

Anders Björklund
(Per Molander)

Thomas Aronsson, Lena Edlund,
Mårten Palme

Agneta Dreber

SNS Välfärdspolitiska råd 2002
Projekttid: 2001–2002, avrapp: nov 2002

Rolf Ohlsson
(Göran Arvidsson)

Li Bennich-Björkman, Christer Lundh,
Peder Pedersen, Dan-Olof Rooth

SNS Välfärdspolitiska råd 2003
Projekttid: 2001–2003, avrapp: 2003

(Per Molander)

Anders Björklund, Per-Anders Edin,
Peter Fredriksson, Alan Krueger

Olof Lund

2. VÄLFÄRDSSTAT I OMVANDLING
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Projekt

Huvudansvarig
forskare (SNS-ansvarig)

Övriga forskare

Referensgruppsordförande

Den offentliga sektorns dimensionering
och styrning
Projekttid: 1999–2002, avrapp: 2002

Per Molander

Torben Andersen, Martin Flodén,
Jörn Rattsö, Dennis Snower,
Ann-Charlotte Ståhlberg m fl

Kjell-Olof Feldt

Integration och mångfald i arbetslivet
Projekttid: 1999–2002, avrapp: mars 2001
och hösten 2002

Rolf Ohlsson
(Göran Arvidsson)

Per Broomé, Benny Carlson m fl

SNS Demokratiråd 2001
Projekttid: 2000–2001, avrapp: juni 2001

Olof Petersson

Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth,
Daniel Tarschys

Sven H Salén

SNS Demokratiråd 2002
Projekttid: 2001–2002, avrapp: juni 2002

Olof Petersson

Sören Holmberg, Leif Lewin,
Hanne Marthe Narud

Björn Svedberg

SNS Författningsprojekt
Projekttid: 1999–2003, avrapp: successivt

Olof Petersson
Per Molander
Birgitta Swedenborg

Karl-Göran Algotsson, Carsten Anckar, Björn Svedberg
Dag Anckar, Roger D. Congleton,
Guy-Erik Isaksson, Lauri Karvonen,
Jan-Eric Nilsson, Allen Schick m fl

SNS Europa
Projekttid: 1999–2002, avrapp: hösten 2002

Rutger Lindahl
(Jan-Olof Edberg)

Claes G Alvstam, Per Cramér, Per
Månsson, Hans-Fredrik Samuelsson,
Clas Wihlborg

Utvärdering av Securum
Projekttid: 1998–2002, avrapp: april 2002

Clas Bergström
Peter Englund
Per Thorell
(Stefan Sandström)

Theodore Eisenberg, Jonathan Macey,
Stefan Sundgren

Carl Johan Åberg

Utvärdering av KK-stiftelsens stöd till
FoU-samverkan näringsliv–högskola
Projekttid: 1998–2003, avrapp: 2001 o. 2003

Göran Arvidsson

Henry Etzkowitz, Luke Georghiou,
Anders Hanberger, Luigi Orsenigo,
Ingrid Schild m fl

Jan Martinsson

Lönespridningens betydelse för
internationella prisskillnader
Projekttid: 1996; 2000–2001,
bordlagt: hösten 2001

Robert E Lipsey
Birgitta Swedenborg

Global Climate Policy Analysis and
Implications for the Swedish Energy Sector
Projekttid: 2000–2002, avrapp: dec 2002

Marian Radetzki
Lars Bergman
(Jan-Olof Edberg)

Eirik S Amundsen, Denny Ellerman,
Lennart Hjalmarsson, Bengt Kriström,
Per Kågeson, Patrik Söderholm

Thomas Korsfeldt

Företagen och de mänskliga rättigheterna
Projekttid: 2000–2001, avrapp: aug 2001

Ronald Fagerfjäll
(Per Molander)

Peter Frankental, Frances House

Erik Belfrage

Äganderätten till fast egendom
Projekttid: 1997–2000, avrapp: jan 2001

Jonathan Macey
(Birgitta Swedenborg)

Carl Johan Dahlman

Johan af Petersens

SNS Ekonomiråd 2003

Hans Tson Söderström

Erik Berglöf, Bengt Holmström,
Peter Högfeldt

Ett forskningsprogram om ”Corporate
Governance”

Hans Tson Söderström

Erik Berglöf, Bengt Holmström,
Peter Högfeldt, Stefan Sandström

Ett forskningsprogram om den nya
ekonomin och den nya ekonomiska geografin

Pontus Braunerhjelm

Ett forskningsprogram om konkurrens
och regleringar

Birgitta Swedenborg

Regler och institutioner i det nya
informationssamhället

Stefan Sandström

3. POLITIKENS SPELREGLER

4. SÄRSKILDA STUDIER

PROJEKT UNDER BEREDNING

Lars Hultkrantz, Lena Ewertsson
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M Ö T E S P L AT S E N

Konferenser, seminarier
och utbildningar år 2001

SNS arrangerar årligen i central regi drygt 50 konferenser,
seminarier och utbildningar. Formerna varierar från stora
konferenser som den årliga företagsledarkonferensen,
mellanstora seminarier i samband med att forskningseller bokprojekt presenteras, till Måndagsklubbens infor-

17 januari
Har vi råd med äganderätten?
Jonathan Macey, Göran Skogh.
65 deltagare

20 mars
Globalisering under attack.
Peter Kleen, America Vera-Zavala.
105 deltagare

7 maj
Fusionsepidemi. Måndagsklubb.
Ann-Christin Nykvist.
40 deltagare

26 januari
Frukostmöte med Gunnar Lund.
77 deltagare

26 mars
Välfärdspolitiska rådets rapport:
Privatiseringens gränser.
91 deltagare

9 maj
Inflationsmålet, räntan och kronan.
Lars Heikensten, Thomas Franzén,
Lars E O Svensson.
46 deltagare

22 januari
Vad driver en entreprenör? Måndagsklubb. Carin Holmquist.
41 deltagare
30 januari
Förtroenderådets möte. Ordförandemöte. Ekonomirådets rapport.
228 deltagare
6 februari
Hyperkapitalismen. I samarbete med
LO idédebatt. Hans Tson Söderström
och Björn Elmbrant.
77 deltagare
21 februari
Transition lunch med Steven Fries.
30 deltagare
26 februari
Papper, nät eller eter för våra dagliga
nyheter. Måndagsklubb. Lars Weiss.
35 deltagare
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mella diskussioner i en begränsad krets. Utgångspunkt är
ofta SNS forskning och bokutgivning.
Exklusiv utbildning för medlemsföretagen och SNS
övriga nätverk genomförs och utvecklas som ett komplement till konferensverksamheten.

26 mars
Upplevelser – vår nya hårdvaluta?
Måndagsklubb. Bengt Wahlström,
Kenneth Olausson.
31 deltagare
29 mars–1 april
Ekonomirådets vinterkonferens i
Riksgränsen.
49 deltagare
6 april
Östutvidgningen och migrationen.
Henry Overman, Hans-Werner Zinn,
Richard Baldwin.
79 deltagare
17 april
Vårbudgeten. Jens Henriksson, Ingemar
Hansson, Klas Eklund.
63 deltagare

5 mars
Transition lunch med Harry Broadman.
30 deltagare

19 april
Den galna jordbrukspolitiken.
Olof Bohlin, Lena Johansson, Annika
Åhnberg.
60 deltagare

19 mars
Dags för mångfald i arbetslivet?
Rolf Ohlsson, Eva Fernvall m fl.
95 deltagare

19 april och 23–25 april
Lär dig konsten att fatta och påverka
beslut i Bryssel. Utbildning i Bryssel.
9 deltagare
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14 maj
Behövs gas? Peter Odell, Bo Rydén,
Lars Frithiof.
94 deltagare
15 maj
Medborgarskap och lika rättigheter.
I samarbete med LO idédebatt.
24 deltagare
29 maj
Börsforum. I samarbete med Stockholmsbörsen. Claes Norgren, AnneMarie Pålsson, Lars-Erik Forsgårdh.
68 deltagare
5 juni
Vägar förbi och igenom partier
Olof Petersson, Dag Anckar, Sten
Olsson, Åsa Torstensson.
20 deltagare
8 juni
CEPR/SNS round table.
50 deltagare
14 juni
Förtroenderådets årsmöte.
Demokratirådets rapport.
114 deltagare

18 juni
Vad hände i Göteborg?
63 deltagare
23–24 augusti
Företagsledarkonferensen i Tylösand.
153 deltagare
27 augusti
Intryck från ett år i USA. Måndagsklubb. Hans Bergström.
42 deltagare
30 augusti.
Politikens spelregler. Nätverk 01/02.
Olof Petersson, Cecilia Malmström.
32 deltagare
5 september
Konkurrens och reglering på telemarknaden. Marianne Nivert, Nils Gunnar
Billinger m fl.
93 deltagare
6 september
Mänskliga rättigheter och företagens
ansvar. I samarbete med Amnesty
International. Anna Lindh m fl.
143 deltagare
7–8 september
CEPR/SNS public policy symposium.
45 deltagare
10 september
EU, demokratin och framtidsdebatten.
I samarbete med ABF. Hans Alldén,
Hanne Kjöller, Lotta Gröning.
129 deltagare
15 september
Globalisering under attack. Miniseminarium Bok & Bibliotek.
Peter Kleen.
120 deltagare
15 september
Feltänkt. Miniseminarium Bok &
Bibliotek. Inger Enkvist.
90 deltagare
15 september
Nationens röst. Miniseminarium Bok
& Bibliotek. Sverker Sörlin.
30 deltagare

18 september
Hot mot det öppna samhället?
Daniel Tarschys, Bo Huldt, Olof
Petersson, Sven-Olof Petersson.
52 deltagare
19–22 september
Utbildning. Samhällsprogrammet,
etapp ett.
15 deltagare

25 oktober
Ekonomisk politik. Nätverk
01/02. Hans Tson Söderström och
Stefan Lundgren.
12 deltagare
25 oktober
Äganderätt och demokrati.
Olof Petersson, Karl-Göran Algotsson,
Göran Magnusson, Reidunn Laurén.
18 deltagare

24 september
Regionala konflikter och global sårbarhet. Måndagsklubb. Anita Goldman,
Magnus Norell, Göran Rosenberg.
29 deltagare
26 september
Huvudkontoren flyttar ut.
Pontus Braunerhjelm m fl.
40 deltagare
27 september
Företagens sociala ansvar. Nätverk
01/02. Per Molander, Sven H Salén.
32 deltagare
10–11 oktober
Medlemskonferensen i Skövde.
Bert Karlsson, Sven-Christer Nilsson,
Ann-Christin Nykvist m fl.
104 deltagare
16 oktober
Den ensamme bowlaren. Bo Rothstein,
Per Selle, Lena Sommestad.
84 deltagare
18–20 oktober
Utbildning. Samhällsprogrammet,
etapp två.
15 deltagare
23 oktober
Det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken. Holger Schmieding,
Ingemar Hansson, Lars Heikensten,
Jens Henriksson och Klas Eklund.
124 deltagare
25 oktober
Vård och omsorg. I samarbete med IHE.
33 deltagare

29 oktober
EMU – kronans räddning? Måndagsklubb. Bengt K Å Johansson.
37 deltagare
30 oktober
Trafikinvesteringar. Gun Eriksson,
Lars Hultkrantz, Birgitta Swedenborg.
119 deltagare
31 oktober
Att uppfostra det svenska folket. Knut
Wicksells opublicerade manuskript.
Lars Jonung.
16 deltagare
21–24 november
Utbildning. Samhällsprogrammet,
etapp tre. Bryssel.
15 deltagare
26 november
Flyget – bransch i blåsväder. Måndagsklubb. Marie Ehrling.
33 deltagare
27 november
Välfärdspolitiska rådet: Kris i befolkningsfrågan? Joakim Sonnegård,
Susanna Popova.
54 deltagare
29 november
Välfärdsstat i omvandling. Nätverk
01/02. Anders Björklund, Agneta
Dreber, Ilija Batljan.
32 deltagare
19 december
10 år efter Sovjetstatens sammanbrott.
Anders Åslund.
43 deltagare
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SNS FÖRLAG

Hela utgivningen
år 2001

SNS Förlag ger ut böcker av hög vetenskaplig kvalitet i för
näringslivet angelägna samhällsfrågor. En huvuduppgift
är att presentera resultaten av SNS forskning på ett lättillgängligt sätt. Förlaget ger också ut läroböcker för universitet och högskolor och för fortbildning i företagen.
Manuskripten behandlas vid SNS-seminarier och i referensgrupper av såväl forskare som praktiker från näringsliv
och samhälle. Stor omsorg ägnas redigering och utförande.
Under 2001 gav förlaget ut 22 nya boktitlar och sju nya
upplagor av tidigare publicerade verk.
Karl-Göran Algotsson: Äganderätt och demokrati. Svensk
grundlagsdebatt under 1990-talet
Per Altenberg och Peter Kleen: Globalisering under attack
Dag Anckar, Lauri Karvonen, Guy-Erik Isaksson: Vägar
förbi och igenom partier

Robert D Putnam: Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse
Marian Radetzki: Den gröna myten – ekonomisk tillväxt
och miljöns kvalitet
Hans Tson Söderström (red), Pontus Braunerhjelm,
Richard Friberg, Victor Norman och Örjan Sölvell: Ekonomirådets rapport 2001. kluster.se – Sverige i den nya ekonomiska geografin
Lars Söderström (red), Fredrik Andersson, Per Gunnar Edebalk
och Agneta Kruse: Välfärdspolitiska rådets rapport 2000.
Privatiseringens gränser – perspektiv på välfärdspolitiken

Jagdish Bhagwati: Till frihandelns försvar – tre essäer

Sverker Sörlin (red): Nationens röst. Texter om nationalismens teori och praktik

Anders Björklund (red), Thomas Aronsson, Lena Edlund
och Mårten Palme: Välfärdspolitiska rådets rapport 2001.
Ny kris i befolkningsfrågan?

Jonas Tallberg (red): När Europa kom till Sverige.
Ordförandeskapet i EU 2001

Pontus Braunerhjelm (red): Huvudkontoren flyttar ut

Knut Wicksell: Att uppfostra det svenska folket. Knut
Wicksells opublicerade manuskript. Lars Jonung,
Torun Hedlund-Nyström och Christina Jonung (red)

Per Broomé, Benny Carlson och Rolf Ohlsson: Bäddat för
mångfald
Per Davidsson, Frédéric Delmar och Johan Wiklund (red):
Tillväxtföretagen i Sverige
Richard A Easterlin: Tillväxtens tidevarv
Ronald Fagerfjäll, Peter Frankental och Frances House:
Mänskliga rättigheter – företagens ansvar?
Ronald Fagerfjäll, Peter Frankental och Frances House:
Human Rights. A Corporate Responsibility?
Edwin S Hunt och James A Murray: Företagande och
handel i det medeltida Europa, 1200–1550
Kerstin Jacobsson, Karl Magnus Johansson och Magnus
Ekengren: Mot en europeisk välfärdspolitik? Ny politik
och nya samarbetsformer i EU
Bjørn Lomborg: Världens verkliga tillstånd
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Olof Petersson (red) Karl Magnus Johansson, Ulrika
Mörth, Daniel Tarschys: Demokratirådets rapport 2001.
Demokrati utan utland
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Nya upplagor:
Inger Enkvist: Feltänkt. En kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbildningspolitik, 2:a upplagan
Leif Hässel, Marie Norman och Christian Andersson:
De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv,
3:e upplagan
Rutger Lindahl (red): Utländska politiska system, 10:e upplagan
Bo Rothstein (red): Politik som organisation, 3:e upplagan
Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein och Richard Wundrak:
Det ekonomiska tänkandets historia, 3:e upplagan
Amartya Sen: Etik och ekonomi, 2:a upplagan
Lars Söderlind: Att mäta ränterisker, 2:a upplagan

PERSONAL

Med kompetens
och engagemang

Konferensavdelningen: Fr v Louise Berg-Pouron, konferensproducent, Katarina Ström, logistikansvarig, Christina Rosengren, chef,
Johanna Laurin, konferensproducent och Petra Larsson, assistent.

Ekonomi och administration: Fr v Allan Seppa, IT-ansvarig, Nadja
Zaier, ekonomiassistent, Niklas Lenner, receptionist, Margareta Matz,
ekonomichef, Anita Angelryd, assistent, Helena Gullström, projektledare, Ingela Hallingstam, receptionist, Jan-Olof Edberg, finansieringsansvarig och Birgitta Wijkman, personalsekreterare och administratör. På bilden saknas Maria Hedström, kamrer.

Forskningen: Fr v Göran Arvidsson, forskningssamordnare, Johanna
Laurin, forskningsassistent, Pontus Braunerhjelm, Marian Radetzki,
Birgitta Swedenborg, Per Molander, Olof Petersson, Stefan Sandström och Hans Tson Söderström, forskningsledare. På bilden saknas Per Thulin och Alma Zunic, forskningsassistenter.

Förlaget och medlemsverksamheten: Fr v Petra Larsson, assistent,
Pernilla Norlin, marknadsansvarig, Kerstin Lundgren, förlagsredaktör, Rebecca Rabbie, medlemsansvarig, Helena Hegardt, redaktionschef, Gabriella Stjärnborg, förlagsassistent, Anna-Maria Nilsson, projektledare (lokalgrupper), Marie Ottosson, förlagsredaktör, och Torgny Wadensjö, chef för förlaget och medlemsverksamheten.

Ledningen: Chefssekreteraren Barbro Andersson flankerad av
vice vd Pontus Braunerhjelm och vd Hans Tson Söderström.

Information: Maria Lindbeck, informationsassistent, Ulrika Stuart,
informationschef, och Allan Seppa, webbansvarig.

Ledningsgruppen: Fr v Margareta Matz, Göran
Arvidsson, Christina Rosengren, Hans Tson Söderström, Pontus Braunerhjelm, Torgny Wadensjö
och Ulrika Stuart.
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SNS EKONOMI

Varifrån kommer
pengarna?

SNS består av moderföreningen Studieförbundet Näringsliv
och Samhälle (allmännyttig ideell förening), och av dotterbolaget SNS Service AB. De uppgifter som anges nedan
samt i resultat- och balansräkningarna på sidan 48 avser
”koncernen” SNS.
SNS samlade rörelseintäkter för år 2001 uppgick till
44,2 Mkr.
Verksamheten finansieras med årliga avgifter från ca

SNS finansiering 2001
Totalt 44,2 Mkr
Institutionella och
personliga medlemmar
Forskningsanslag
Bokförsäljning
Konferenser och utbildning
Övrigt
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260 företag, myndigheter och organisationer, årsavgifter
från individuella medlemmar (ca 4 000), anslag från forskningsstiftelser, intäkter från bokförsäljning, konferenser
och utbildningsprogram. Under den senaste treårsperioden
har forskningsanslagen varit den intäktskälla som ökat
snabbast. Nedan visas hur intäkterna per verksamhetsgren
fördelades under 2001 ■

Forskningsfinansiärer

Forskningsstiftelser m fl som
lämnat anslag till SNS forskning
under 2001

Företag, myndigheter och
organisationer som under 2001
bidragit till särskilda SNS-projekt

Axel och Margret Ax:son Johnsons
stiftelse
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap
Globkom, Utrikesdepartementet
Jan Wallanders och Tom Hedelius
stiftelse för samhällsvetenskaplig
forskning
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Nutek
Riksbankens Jubileumsfond
Statens Energimyndighet
Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling
Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs minnesfond
Svenska ESF-rådet
Sveriges Jordägareförbund
Sydkrafts forskningsstiftelse
Teknikbrostiftelsen i Stockholm
Tore Browaldhs stiftelse för vetenskaplig forskning och undervisning
Trygg-Hansas Forskningsstiftelse
Vinnova

ABB
Akademiska Hus
Alecta
AMF Pension
Andra AP-fonden
Apoteket
Arthur Andersen
AstraZeneca
Axel Johnson
Baker & McKenzie
Banco Fonder
Birka Energi
Bonnier AB
Brottsförebyggande rådet
Bure
Cardo
EDF
Elanders/Carl Bennet AB
Electrolux
Ericsson
Ernst & Young
Fjärde AP-fonden
Fortum Kraft
FöreningsSparbanken
Första AP-fonden
Graninge
Göteborg Energi
Holmen
Ikea International
Industri Kapital
Industrivärden
Integrationsverket
Investor
KF
Kommerskollegium
KPMG
Kreab
Länsförsäkringar

Mälarenergi
Nordea
Nynäs Petroleum
OM
Pharmacia Sverige
Post- och telestyrelsen
Praktikertjänst
Ratos
Riksförsäkringsverket
Riksskatteverket
Robur
SBAB
SBC
SEB
SEB Trygg Liv
Siar
Skandia
Skanska
Skellefteå Kraft
SKF
Skolverket
Statskontoret
Svensk Energi
Svenska Kolinstitutet
Svenska Shell
Svenska Spel
Svenska Statoil
Sydkraft
Systembolaget
Söderenergi
Telia
Tredje AP-fonden
TurnIT
Vasakronan
Vattenfall
Venantius
Vin & Sprit
Volvo
Vårdförbundet
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Öresundskraft
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SNS EKONOMI

KONCERNENS BALANS-

2001

Balans- och
resultaträkningar
2000

KONCERNENS RESULTAT-

2001

2000

47 025

51 759

SPP återbäring

0

3 020

Rörelseintäkter

47 025

54 779

RÄKNING (TKR)

RÄKNING (TKR)

TILLGÅNGAR

Rörelseintäkter

Anläggningstillgångar

Nettoomsättning

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg o installationer

15 031

15 269

935

1 347

38 543

39 360

905

958

Externa kostnader

–23 388

–33 716

55 414

56 934

Personalkostnader

–23 127

–20 253

–770

–818

–47 285

–54 788

–260

–9

–3 576

16 229

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Rörelsekostnader

Omsättningstillgångar
Avskrivningar av materiella

Varulager m m
Färdiga varor

2 425

2 554

Kundfordringar

1 153

1 711

Övriga fordringar

1 014

2 867

869

1 523

9 758

8 499

Summa omsättningstillgångar

15 219

17 154

Summa tillgångar

70 633

74 088

Kortfristiga fordringar

Rörelsekostnader

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Resultat från finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande
intäkter

396

527

–350

–361

Finansnetto

–3 530

16 395

Resultat efter finansiella poster

–3 790

16 386

0

–16 500

Resultat före skatt

–3 790

–114

Årets resultat

–3 790

–114

Räntekostnader

2 428
310

2 428
310

1 026
–3 790
–26

1 140
–114
3 764

42 468

45 254

4 000

7 500

Bokslutsdispositioner

Stockholm i mars 2002

1 442
4 286

1 650
956

18 462
24 191
70 633

14 964
17 570
74 088

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckning
7 500
7 500
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
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Rörelseresultat
Finansiella poster

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Kapital vid årets början
Bundna reserver

anläggningstillgångar

Carl-Johan Bonnier
ordförande

Lars Frithiof
vice ordförande

Inga-Britt Ahlenius

Carl Bennet

Katja Elväng

Hans Dalborg

Torsten Persson

Ingemar Hansson
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S TA D G A R

”... främja en saklig och
konstruktiv samhällsdebatt ...”

§ 1. Ändamål
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har till ändamål att främja en saklig och konstruktiv samhällsdebatt med tonvikt på frågor som
rör näringslivet och dess roll i samhället, att verka för en samhällspolitik
som skapar gynnsamma betingelser för det allmänna framåtskridandet
på marknadsekonomins grund samt att främja ökad effektivitet och
fördjupad samarbetsvilja i arbetslivet. Förbundet skall bedriva sin verksamhet obundet av intresseorganisationer och politiska partier.
§ 2. Verksamhetsformer
Förbundet verkar genom utredningar och vetenskaplig forskning, genom
konferenser, genom studier och debatt i lokala grupper sammansatta av
personer med intresse för förbundets ändamål samt genom publicering
och spridning av resultaten från dessa verksamhetsfält.
§ 3. Förvaltning
Förbundets angelägenheter omhänderhas av ett förtroenderåd och en av
förtroenderådet utsedd styrelse.
§ 4. Förtroenderådet
Ledamöter av förtroenderådet är dels ordförandena i de för förbundets
ändamål verksamma lokalgrupperna, dels av förtroenderådet för en tid
av högst fem år valda ledamöter. De senare skall uppgå till ett antal
minst lika stort som antalet lokalgrupper och väljas av den del av förtroenderådet som utsetts genom val. Ledamotskap kan upphöra före
mandattidens slut efter skriftlig uppsägning, som skall vara förtroenderådet tillhanda senast 14 dagar före ordinarie förtroenderådsmöte.
Avgår vald ledamot före mandattidens slut väljes ny ledamot för återstoden av nämnda tid.
Till hedersledamöter i förtroenderådet kan väljas speciellt förtjänta personer.
§ 5. Förtroenderådssammanträden
1. Ordinarie sammanträde med förtroenderådet hålles en gång varje år
före juni månads utgång vid tid, som av styrelsen bestämmes. Vid detta
sammanträde skall förtroenderådet inom sig utse ordförande och vice
ordförande, samt efter det att förvaltnings- och revisionsberättelserna
föredragits, fastställa balansräkning för förbundet, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrätta val av styrelse och revisorer. Andra
frågor få upptagas endast om de uttryckligen angivits i kallelsen eller står
i omedelbart samband med annat vid sammanträdet handlagt ärende.
Ledamot av förtroenderådet är berättigad att få ärende hänskjutet till
prövning vid ordinarie förtroenderådssammanträde, om han hos styrelsen skriftligt framställt yrkande om detta minst en vecka före sammanträdet.
2. Extra sammanträde med förtroenderådet skall utlysas, när styrelsen
finner så behövligt eller då ledamöter av förtroenderådet till ett antal,
motsvarande minst 1/5 av samtliga ledamöter, gör framställning härom
hos styrelsen. Vid extra sammanträde få ej andra ärenden förekomma än
de som angivits i kallelsen eller står i omedelbart samband med sådant
ärende.

flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres fråga rörande val genom
lottning, medan för övriga frågor den mening gäller, som biträdes av
ordföranden.
§ 6. Styrelsen
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare högst åtta ledamöter. Ordföranden i styrelsen
utses av förtroenderådet. Styrelsens ledamöter väljes vid ordinarie förtroenderådssammanträde för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie
förtroenderådssammanträde. Förbundets verkställande direktör utses av
styrelsen och är självskriven ledamot av denna.
Förtroenderådets ordförande skall genom kallelse till styrelsens sammanträden beredas tillfälle att närvara vid dessa.
Av förtroenderådet vald styrelseledamot kan genom beslut av förtroenderådet skiljas från sitt uppdrag även om den tid, för vilken han
blivit vald, ej gått till ända.
Styrelsen är beslutsför, när samtliga ledamöter kallats och minst halva
antalet är tillstädes. Vid omröstning gäller den mening, om vilken mer än
halva antalet röster förenat sig, eller, vid lika röstetal, den mening, som
biträtts av den vid sammanträdet fungerande ordföranden. Vid styrelsens
sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla ärenden som förekommit och de beslut som fattats.
§ 7. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper
utses årligen vid ordinarie förtroenderådssammanträde för tiden till nästa
ordinarie förtroenderådssammanträde två revisorer varav minst en auktoriserad samt två suppleanter för dessa.
§ 8. Räkenskaper
Förbundets räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras
i ett fullständigt bokslut.
Senast den 1 mars påföljande år skall räkenskaperna med tillhörande
handlingar samt av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte vinstoch förlusträkning samt balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall avgiva skriftlig
berättelse över sin granskning, vari de bestämt tillstyrker eller avstyrker
ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall årligen inlämnas till styrelsen
före den 30 april.
Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall genom styrelsens
försorg tillställas förtroenderådets medlemmar senast i samband med
kallelsen till ordinarie förtroenderådssammanträde.
§ 9. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras enhälligt beslut av förtroenderådets
samtliga ledamöter eller att beslut om sådan ändring fattats av förtroenderådet vid två på varandra följande sammanträden, därav minst ett
ordinarie och att beslutet vid det sammanträdet, som hålles sist, biträdes
av minst 3/4 av de röstande.

3. Kallelse till förtroenderådssammanträde utfärdas av styrelsen minst tre
veckor före ordinarie förtroenderådssammanträde samt minst en vecka
före annat förtroenderådssammanträde.

§ 10. Förbundets upplösning
Fråga om förbundets upplösning behandlas i samma ordning som fråga
om stadgeändring. Dock fordras för sådant beslut vid andra sammanträdet en majoritet av 4/5 av de avgivna rösterna.

4. Ledamot av förtroenderådet får vid förtroenderådssammanträdet
företrädas endast av annan ledamot. Vid omröstning i förtroenderådet
äger varje ledamot en röst. Såsom sammanträdets beslut gäller, såvida
icke annorlunda bestämmes i dessa stadgar, den mening, för vilken de

Om förbundet upplöses, skall samtliga dess tillgångar tillfalla förening,
stiftelse eller institution, som har till huvudsakligt ändamål att främja de
syften, som angivits i 1. Beslut om medlens användning för sådant syfte
skall fattas i samband med beslutet om förbundets upplösning.
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SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är ett
fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och
offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet är att skapa underlag för rationella beslut
i viktiga samhällsfrågor genom forskning och debatt.

SNS
■ bedriver tillämpad samhällsforskning i samspel
mellan ledande akademiker och högre chefer i
privat och offentlig sektor
■ publicerar forskningsrapporter, debattböcker
och läroböcker på eget förlag
■ arrangerar konferenser, kurser, seminarier och
lokala möten under medverkan av forskare,
företagsledare, myndighetschefer, politiker,
intresseföreträdare, publicister och andra
opinionsbildare
■ samarbetar med universitet, högskolor och
forskningsorganisationer i Sverige och utlandet
samt med ett tiotal systerorganisationer världen
över
■ är en allmännyttig ideell förening som står fri
från politiska partier och intresseorganisationer
■ har 4 000 medlemmar, och lokalgrupper på ett
fyrtiotal orter, i Sverige och utomlands
■ har sitt kansli i Stockholm med 35 anställda,
varav ett tiotal med forskarbakgrund
■ finansieras genom medlemsavgifter, forskningsanslag, bokförsäljning och konferensavgifter
samt genom årsavgifter från företag, myndigheter och organisationer
■ grundades 1948 av enskilda personer i svenskt
näringsliv med intresse för samhällsfrågor.
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