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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 samhälls-
utveckling. Syftet är att skapa underlag för 
rationella beslut i viktiga samhällsfrågor 
genom forskning och debatt.
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Omslagsbilder: 
1. Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp), Theodor Paues, pr-konsult GCI 

Stockholm, Tomas Nicolin, då vd Tredje AP-fonden, och Sten Heckscher, 
rikspolischef, i bikupediskussion, SNS Vision.

2. Charlotte Cederschiöld, vice talman Europaparlamentet, Margot 
Wallström, EU-kommissionär, och Anders Hellner, programchef Utrikes-
politiska Institutet, SNS Framtidssymposium i Bryssel.

3. Annika Bolin, vice vd SEB, Lilian Fossum, chef organisationsveckling och 
chefsförsörjning Electrolux, Carl Bennet, styrelseordförande Elanders/
Getinge/Boliden, och Marcus Wallenberg, vd Investor, avslutningskonfe-
rensen för projektet för f er kvinnor på ledande poster i näringslivet.

4. Mona Sahlin, demokrati- och integrationsminister, och Hans Karlsson, 
arbetslivsminister, Tylösandskonferensen.

5. Mary Robinson, f d FN-kommissionär för mänskliga rättigheter, nu Execu-
tive Director, Ethical Globalization Initiative, och Göran Persson, stats-
minister, Tylösandskonferensen.

6. Lars H Thunell, vd SEB, Caroline Sundewall, konsult och styrelseledamot 
TeliaSonera, Strålfors m f , Staffan Håkanson, vd Bombardier Transportion, 
Anders Igel, vd TeliaSonera, Tylösandskonferensen.

7. Bengt Braun, vd Bonnier AB, och Lena Ek, riksdagsledamot (c), Förtroende-
rådsmötet. 

8. Ann-Christin Nykvist, jordbruks- och konsumentminister, SNS Framtids-
symposium i Bryssel.

9. Margareta Olofsson, socialborgarråd (v) Stockholm, och Stina Lundberg 
Dabrowski, frilansjournalist och tv-producent, SNS Vision.

10. Michael Treschow, styrelseordförande Ericsson, SNS Samhällsprogram.
11. Paul Bergqvist, vvd Carlsberg, SNS Framtidssymposium i Bryssel.

Bilder sidan 3: 
Fr v Johan Kristiansson, vd Starbreeze, Tomas Billing, vd Nordstjernan, Martin 
Borgs, pr-konsult Hill & Knowlton, och Kerstin Hessius, vd Stockholmsbörsen; 
Carl Bennet, styrelseproffs; Mary Robinson i talarstolen och deltagare i Tylö-
sandskonferensen.
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FRÅN SNS-ÅRET 2003  |  Kontinuitet och nytänkande

Brobyggande
SNS bygger broar mellan generationer. Inom SNS Vision träf-
fas dagens och morgondagens beslutsfattare inom näringsliv , 
politik och forskning.  Sid 7.

Kompetensutveckling
Studieförbundstanken lever. Inom SNS förkovrar sig årligen 
medlemmar inom företag och offentlig sektor och f  yttar 
genom möten med forskare, andra kvalif cerade föreläsare 
och böcker från SNS Förlag gränsen för de egna kunska-
perna om samhällsförändringar. Sid 22–23, 32-34.

Obundna
Bakom SNS intäkter står runt 20 000 fristående beslut. 
Mångfalden och variationen bland f  nansiärerna – före-
tags- , myndighets- och organisationsmedlemmar , forsk-
ningsråd och stiftelser, personliga medlemmar, deltagare 
vid seminarier och konferenser, bokköpare – garanterar en 
balans mellan många olika delf  nansiärer och borgar för 
oberoende och relevans. Sid 26–29; 46–47.

Gränsöverskridande
Nationalstaten är inte längre den självklara basen och  
utgångspunkten för samhällsfrågor. Mycket kan och bör 
lösas gemensamt på EU-nivå. SNS stimulerar Europadebat-
ten genom seminarier, debatter och särskilda studier . Vi 
vill bli ett ledande forum för svensk debatt om EU-frågor. 
Sid 20-21.

Engagemang
Integrationspolitiken har misslyckats. Vad kan företagen göra? 
Mångfald- och integrationstemat samlade rekordmånga före-
tagsledare, politiker och forskare vid årets Tylösandskonferens. 
Sid 24–25.

Agendasättande
SNS projekt för f er kvinnor på ledande poster har lett till en 
intensiv debatt i media, styrelserum, nomineringskommittéer 
och ledningsgrupper. Sid 8–9.

35%

30%

17%

13%

Forskningsanslag

Bokförsäljning

Avgifter för konferenser 
och utbildning

Övrigt 1%

Personliga 
medlemmar 4%

Företags-, myndighets- och 
organisationsmedlemmar



4             SNS VERKSAMHET 2003

Carl-Johan Bonnier (f. 1951)
Ordförande 1999, ledamot sedan 1996. 

Styrelseordförande i Bonnier AB och BonnierCityfastigheter AB, 

Beckmans Designhögskola, vice ordf i direktionen för Handels-

högskolan i Stockholm samt styrelseledamot i bolag inom Bon-

niersfären. 

SNS STYRELSE  |  Med bred förankring och stort engagemang

Carl Bennet (f. 1951)
Ledamot sedan 2000. Vice ordförande 2003. 

Styrelseordförande i Elanders, Getinge, Håells Modul-System, 

Lifco, Scanrec, och Sorb Industri AB. Vice ordförande i Boliden 

och TeliaSonera. Ledamot av styrelsen för AMS och Västsvenska 

Industri- och Handelskammaren. Ledamot av regeringens forsk-

ningsberedning.

Revisorer 
Auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt, Ernst & Young, 

och Bengt Rydén, ordf Sjunde AP-fonden.

Ingemar Hansson (f. 1951)
Ledamot sedan 1999. 

Generaldirektör, Konjunkturinstitutet. 

Professor i nationalekonomi. Styrelseledamot i SCB, Riks-

gäldskontoret och Nationalekonomiska föreningen.

Kerstin Hessius (f. 1958)
Ledamot sedan 2003. 

Verkställande direktör i Stockholmsbörsen AB. Styrelse- 

ordförande i OM London Exchange och NOREX (Nordic 

Exchanges Alliance). Ledamot i Prins Eugens Waldemarsudde, 

Institutet för f nansforskning, Xact Fonder, Stiftelsen 

Kapitalmarknadsgruppen, NUTEKs riskkapitalråd och EDX 

London. 

Revisorssuppleanter
Auktoriserad revisor Lars Träff, Ernst & Young, och

Birgit Erngren Wohlin.
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Torsten Persson (f. 1954)
Ledamot sedan 1998. 

Chef för Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms 

universitet och Centennial Professor vid London School of Eco-

nomics. Research Associate vid National Bureau of Economic 

Research (NBER), Centre for Economic Policy Research (CEPR) 

samt Canadian Institute for Advanced Research (CIAR). 

Ledamot av Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakade-

mien och American Academy of Arts and Sciences. 

Styrelseledamot i Vetenskapsrådet. 

Meg Tivéus (f. 1943)
Ledamot sedan 2002.

Vd Svenska Spel. Styrelseledamot i Swedish Match, Billerud, 

Cloetta Fazer, Kungl Operan AB och Danderyds sjukhus AB.

Stefan Lundgren (f. 1952)
Vd och ledamot sedan 2003. 

Docent i nationalekonomi.

Sten Westerberg (f. 1939)
Ledamot sedan 2003. 

Ordförande och partner i Leimdörfer. Styrelseledamot i Bonnier 

Holding AB och i KREAB samt i Stiftelsen Academica, Stiftelsen 

De Svenska Historiedagarna, Nationalmusei Vänner, Stockholms 

Sjukhem, Stiftelsen Susanne Westerbergs Minnesfond, Sverige-

Amerika Stiftelsen. 

Marianne Nivert (f. 1940)
Ledamot sedan 2001.

Aktiv i en rad styrelser, bl a styrelseordförande i Posten, ledamot 

i Fjärde AP-fonden, Karolinska universitetssjukhuset, Lennart 

Wallenstam Byggnads AB, AB Svensk Exportkredit, Chalmers 

Tekniska Högskola AB och Beijer Alma AB. Gästprofessor vid 

Handelshögskolan i Göteborg (fr o m 2004).

Anders Nyrén (f. 1954)
Ledamot sedan 2003.

Vd och koncernchef i AB Industrivärden. Vice ordförande i 

Svenska Handelsbanken. Ledamot i Sandvik, Skanska, SSAB och 

Ernströmgruppen.



6             SNS VERKSAMHET 2003

utveckling. De-
mokratirådet åren 
2005–2007 kom-
mer att ägnas åt 
teman inom detta 
område. Inom det 
nystartade SNS 
Medieforum skapar 
vi en plattform för 
analyser, möten och 
diskussioner om 
mediefrågor.

Samtidigt är 
f era av SNS mer 
uppmärksammade 
projekt på väg att 
avslutas. Slutpunk-
ten för projektet 
Fler kvinnor på 

ledande poster i 

näringslivet sattes 
vid en mycket väl-
besökt konferens 
i januari 2004. 
Under de tre år projektet bedrivits har en rad forskningsrap-
porter kartlagt kvinnors karriärsituation liksom hinder och 
möjligheter att få f er kvinnor på chefs- och styrelsepositioner 
i näringslivet. Minst lika viktigt är att projektet aktivt bildat 
opinion genom möten, workshops, hearings och debattartiklar. 

Framgångsrik arbetsmetod
SNS stora författningsprojekt är i sin slutfas och kommer att av-
rapporteras i 2004 års rapport från Demokratirådet. Samtidigt 
aktualiseras åter författningsfrågorna i den politiska debatten. 
Lagom till att dagens svenska författning fyller trettio år aviseras 
en stor författningsöversyn. Marken är nu väl förberedd av SNS 
för den genomgripande diskussion kring konstitutionella frågor 
som bör föras i samband med författningsöversynen.

Bägge dessa projekt är goda exempel på SNS framgångsrika 
arbetsmetod. Med en vetenskaplig analys som bas har SNS ge-
nom dessa projekt kunnat verka för en saklig och konstruktiv 
debatt och bidragit till en opinionsbildning som förhoppningsvis 
driver sakfrågorna framåt, om än inte alltid i den takt man kan 
önska sig. I den mån SNS lyckas beror det på de framstående 
forskare vi knyter till projekten som med sina analyser lyfter 
fram viktiga frågor och tillsammans med kunniga och engage-
rade beslutsfattare i SNS nätverk för in dem i samhällsdebatt 
och opinionsbildning. ■

SNS vd, Stefan Lundgren

VD-KOMMENTAR  |  Omorientering och förnyelse

SNS är inne i en period av omorientering och förnyelse. Flera 
av de stora forskningsprogram som bedrivits under senare år 
är inne i sin slutfas eller har nyligen avslutats. Nya frågor och 
forskningsområden tar vid.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad, Sverige i Europa samt 
media är tre områden som kommer att stå i fokus i SNS verk-
samhet framöver.

Många av de stora utmaningar svensk ekonomi st år inför 
är kopplade till arbetsmarknaden. I spåren av globaliseringen 
och EU:s utvidgning accelererar takten i näringslivets struktur-
omvandling. Investeringar och arbetstillfällen f yttar till östra 
Europa och till de dynamiska regionerna i Asien. Farhågor väcks 
om hur förutsättningar för nya jobb som kan h ålla uppe vår 
levnadsstandard och tillgodose våra krav på välfärdstjänster ska 
kunna skapas. EU:s nya medlemsl änder kommer inom några 
år att vara en del av en integrerad europeisk arbetsmarknad 
med fri rörlighet, vilket ökar konkurrensen om arbetstillfällen 
i Sverige. Ändå pekar många analyser på att de riktigt stora 
bekymren snarare gäller arbetsutbud och brist p å arbetskraft 
till följd av de demograf ska förändringarna med allt f er äldre 
utanför arbetskraften och en allt äldre arbetskraft. Samtidigt 
står en avsevärd andel av befolkningen i arbetsför ålder utanför 
arbetsmarknaden genom arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, sjukskrivning eller förtidspensionering. 

Nya satsningar
Hanteringen av dessa fr ågor kommer att ha en avg örande 
betydelse för framtidens ekonomi och välfärd. SNS skall inom 
det nya forskningsomr ådet Demograf , arbetsmarknad och  

kompetens ta upp de stora utmaningar svensk arbetsmarknad 
och ekonomi står inför. 

En annan väsentlig fråga i samhällsdebatten framöver gäl-
ler Sveriges roll i Europa och Europas betydelse f ör Sverige. 
SNS skall forts ätta att lyfta fram europeiska fr ågor och bli  
ett ledande forum f ör svensk debatt om Europafr ågor. Våra 
europeiska aktiviteter är samlade under rubriken SNS Europa. 
Flera av SNS forskningsprojekt tar upp europeiska perspektiv 
och i de delarna kommer de också att återf nnas under rubriken 
SNS Europa. Men SNS Europa kommer också att innehålla 
seminarier, debatter och s ärskilda studier om EU-fr ågor, inte 
minst i syfte att sprida tidig kunskap till svenska beslutsfattare 
om vad som sker i EU.

Demokratirådet förändras
Mediefrågor tas upp till granskning inom forskningsomr ådet 
Medier, makt och medborgare . Det inriktas p å frågor kring 
samspelet mellan medier och politik samt mediebranschens
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FÖRNYELSEPROJEKT  |  SNS Vision

Det forum som skapades under 2002/2003 för yngre 
samhällsengagerade individer har nu utvecklats till 
ett fastare nätverk, SNS Vision.

Vi såg att det saknades ett mer exklusivt n ätverk 
för seriösa samhällsfrågor där såväl etablerade som 
yngre möts, där näringsliv, akademi och offentlig  
sektor återf nns, där politiska beslutsfattare med  
olika ideologisk färg samtalar med dagens och mor-
gondagens beslutsfattare inom näringsliv, media och 
offentlig sektor. Därför har SNS skapat en mötesplats 
för såväl morgondagens ledare som dagens chefer 
och beslutsfattare.

SNS Vision är det forum d är yngre (25–35 år) 
och seniora samh ällsengagerade personer kan ut-
byta erfarenheter, bli inspirerade av varandra och 
lära nytt. 

Medlemmarna är invalda f ör att de spelar en  
roll i samhällsdebatten, tillhör den högsta ledningen 
inom SNS medlemsföretag och -organisationer eller 
är nominerade av sina f öretags/myndigheters/orga-
nisationers ledningar. 

Det första nätverksmötet hölls i början av 2004 
och handlade om att återskapa förtroendet för nä-
ringslivet och politiken. Inbjudna g äster var Bengt 
Braun, vd i Bonnier AB och tidigare styrelseledamot 
i Skandia, Björn Rosengren, f d näringsminister, nu-
mera rådgivare i Stenbeckssfären, och Birgitta Ed, 
pr-konsult. Pernilla Ström ledde diskussionen. ■

Bengt Braun, vd Bonnier AB, Björn Rosengren, rådgivare i Stenbeckssfären, och Birgitta Ed, pr-konsult Springtime, 
diskuterade förtroendekrisen i näringslivet vid premiärträffen för det nya nätverket.

Intensiva bikupediskussioner och erfarenhetsutbyte under ett SNS Vision-möte på 
Hotellet i Stockholm.
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Intensivare debatt i media, styrelserum, nomineringskommitté-
er och ledningsgrupper, högre kunskapsnivå, tydliga åtaganden 
från näringslivet, tätare kontakter mellan f öretagsledare och 
politiker, nästan dubbelt så många kvinnor i bolagsstyrelserna 
på ett år …

 
Detta är några resultat av SNS projekt f ör f er kvinnor på le-
dande poster i n äringslivet som efter en intensiv tre årsperiod 
avslutades med en stor konferens på ChinaTeatern i Stockholm 

den 15 januari 2004. Arbetsgruppens ordf ö-
rande Lars H Thunell förklarade då varför han 
engagerat sig i frågan: ”Det är inte bara en rätt-
visefråga utan framförallt bra för lönsamheten i 
närings livet med f er kvinnor på ledande poster. 

Kvinnor utgör hälften av kunderna, mer än hälften av våra 
anställda och hälften av begåvningsreserven.” Arbetsgruppen 
har efter samtal och diskussioner med forskare, headhunters, 
politiker, ägarrepresentanter och kollegor i näringslivet kommit 
fram till ett antal slutsatser och rekommendationer:

• Högsta ledningen bör tydligt visa och deklarera sitt hel-
hjärtade engagemang. Vikten av goda f örebilder ska inte 
under skattas.

FÖRNYELSEPROJEKT  |  Grand f nal för projektet för 
 f er kvinnor på ledande poster

• Sätt upp tydliga och m ätbara mål som med f ördel kan 
inkluderas i affärsplanen och redovisas i årsredovisningar.

• Vid rekrytering, se till att båda könen alltid f nns med bland 
slutkandidaterna till såväl ledande som övriga befattningar.

• Ha positiv syn på mångfald. Bredda kravprof lerna och se 
till team-sammansättningen.

• Fortsätt ”bygga underifrån” inom företagen för att få en 
större rekryteringsbas.

• Arbeta systematiskt med ledarf örsörjning. Inför årligen 
återkommande kompetensinventering f ör att synligg öra 
rekryteringsbasen för högre positioner

• Tillåt f exibla arbetssätt.
• Stötta småbarnsföräldrar, verka för goda villkor vid f ör-

äldraledighet och uppmuntra medarbetare att göra karriär 
senare (allt behöver inte hända mellan 30 och 40 år).

• Inkludera ett j ämställdhets- och m ångfaldsperspektiv i 
ledarskapsutveckling och utbildning samt uppmuntra  
mentorskap.

Projektet har haft några utmärkande drag som gjort det unikt. 
Det första, och kanske viktigaste, är den direkta kommunikatio-
nen med de högsta beslutsfattarna, d v s med personer som i sin 
dagliga verksamhet har möjlighet och makt att faktiskt påverka 

– Det händer mycket nu och vi är mitt uppe i en spännande utveckling, menade Magnus Henrekson, professor vid Handelshögskolan (tvåa fr v). 
Jämställdhetsminister Mona Sahlin ville dock inte släppa hotet om könskvotering av koncernstyrelser. Med på bilden fr v Caroline Sundewall, 
styrelseproffs och medlem i SNS arbetsgrupp, och till höger om Mona Sahlin Staffan Grefbäck, chef Alecta Kapitalförvaltning, samt Cecilia Lager, 
chef SEB Fonder. 
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Referensgrupp:

Den yngre företagsgenerationens synpunkter och erfarenheter 

har tagits i beaktande genom arbetsgruppens referensgrupp. 

Emanuela Pedrocco, Telia Mobile (ordförande)

Oskar Bjursten, OM HEX 

Eva Fröberg, SEB

Fredrik Hillelson, Investor

Paula Lindgren, Volvo

Jonas Norlander, Electrolux

Arbetsgruppen:
Lars H Thunell, vd och koncernchef, SEB (ordförande)
Carl Bennet, styrelseordförande Getinge, Elanders, Boliden m f 
Lilian Fossum, senior vice president organisational development 

& management resources, Electrolux
Leif Johansson, vd och koncernchef, Volvo
Per E Larsson, tidigare vd och koncernchef, OM
Marianne Nivert, styrelseordförande Posten, styrelseledamot 

Fjärde AP-fonden, SSAB, Wallenstam m f 
Anders Nyrén, vd och koncernchef, Industrivärden
Caroline Sundewall, konsult och styrelseledamot TeliaSonera, 

Strålfors, Haldex och Lifco
Marcus Wallenberg, vd och koncernchef, Investor

Kommande rapporter:

Vägar till ökad jämställdhet i svenskt näringsliv, av professor 

Magnus Henrekson, Handelshögskolan i Stockholm. Beräknad 

publicering april 2004.

Balans i toppen, av f l dr Anne Boschini, Stockholms universitet. 

Beräknad publicering april 2004.

Att ha kul och visa vad man går för – en könsteoretisk analys av 

kvinnors och mäns karriärberättelser, av f l dr Ylva Elvin-Nowak 

och f l dr Heléne Thomsson. Beräknad publicering april 2004.

Sammanfattande slutrapport, av journalisten och författaren 

Ronald Fagerfjäll. Beräknad publicering april 2004.

Kvinnoandel i SNS [fjolåret inom hakparentes] 

Ledningsgrupp  (5 av 8)  63 %         [56 %]

Styrelse  (3 av 10)  30 %         [30 %]

Lokalstyrelserna  (75 av 240)  31 %         [26 %]

Förtroenderådet  (26 av 111)  23 %         [14 %]

Publicerade rapporter:

Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv (SNS 2002), 
av Maria Edström, doktorand, JMG, Göteborgs universitet.

Rekrytering av koncernstyrelser. Nomineringsförfaranden och 
styrelsesammansättning med fokus på kvinnors ställning och 
möjligheter (EFI och SNS 2002), av professor Sven-Erik Sjöstrand 
och doktorand Pernilla Petrelius, Handelshögskolan i Stockholm.

Kvinnliga chefer i näringslivet – så här ser det ut! (SNS 2003), 
av Monica Renstig, vd för Women’s Business Research Institute.

Så spräcker vi glastaket! (SNS 2003), av Ronald Fagerfjäll, 
journalist och författare.

Kvinnor i koncernstyrelser. Nomineringsdiskussioner och beslut 
2003 (EFI och SNS 2003), av Pernilla Petrelius Karlberg, 
doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

Villkor för kvinnor i karriären – en internationell jämförelse (SNS 
2004), av studenterna Anna Dreber, Stockholms universitet och 
Björn Wallace, Handelshögskolan i Stockholm. 

Kvinnor, män och karriärer (SNS 2004), av professor Anita 

Göransson, Göteborgs universitet. 

utvecklingen. För det andra har kontakterna mellan forskare, 
näringsliv och politiker varit tätare än vanligt. SNS har initierat 
forskning som legat till grund f ör diskussioner inom närings-
livet och mellan näringslivet och regeringen. För det tredje är 
de personer som engagerat sig i SNS-projektet b åde män och 
kvinnor. Oftast drivs jämställdhetsfrågor av kvinnor, men i det 
här fallet har ovanligt många män varit engagerade.

Projektledare: Johanna Laurin. ■

Lilian Fossum, Carl Bennet och Marcus Wallenberg.

Mona Sahlin och Lars H Thunell.
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KONJUNKTURRÅDET
Befolkningen i Sverige åldras. Den demograf ska omställningen 
kan få betydande ekonomiska konsekvenser som – utan en klok 
ekonomisk politik – kan bli mycket besvärliga att hantera. Det 
handlar förstås om en politik som stärker svensk ekonomis 
tillväxtförmåga, inte minst genom att få f er i arbete. Men det 
gäller också att f nanspolitiskt bädda för framtiden genom att 
utnyttja de närmaste åren till att minska statsskulden och stärka 
de offentliga f nanserna. Det ger ett gott utgångsläge för att 
möta de kommande offentlig-f nansiella påfrestningarna som 
den åldrande befolkningen leder till. Skulle vi tappa taget om 
f nanspolitiken försvinner också handlingsutrymmet för en  
tillväxtinriktad ekonomisk politik snabbt. 

Årets rapport från SNS Kon-
junkturråd Finanser för framtida 

välfärd ägnas därför åt f nanspo-
litiken. Det f nns anledning att
känna oro för dagens f nanspoli-
tik och därmed förutsättningarna
för f nansieringen av framtidens
välfärd. Det strukturella överskot-
tet har försvagats, statsbudgetens
marginaler har systematiskt satts
för snävt oc h stramheten i den
nya statliga budgetprocessen har
naggats i kanten. 

FORSKNINGSOMRÅDE  |  Ekonomisk politik för tillväxt

Konjunkturrådet 2004
Fr v Erling Steigum, professor, Handelshögskolan i Oslo, Hans Wijkander, 
professor, Stockholms universitet, Stefan Lundgren, docent, vd SNS, och 
Martin Flodén, ekon dr, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

TILLVÄXT OCH NY GEOGRAFI
Fyra projekt med professor Pontus Braunerhjelm som forsk-
ningsledare har alla det gemensamt att de går på djupet med de 
mest grundläggande tillväxtmekanismerna i samhällsekonomin. 
Med grund i modern tillväxtteori och ekonomisk geograf  ana-
lyseras orsaker och samband, görs internationella jämförelser 
och fallstudier av regioner och branscher . Sammantaget ger 
dessa fyra forskningsprojekt ett substantiellt bidrag till modern 
tillväxtforskning med svar på några av de centrala frågorna 
kring ekonomisk tillväxt.  

Kluster, sysselsättning och produktivitet
Tillväxt är sällan jämt fördelad mellan regioner eller länder . 
Vissa regioner uppvisar en kraftig tillväxt medan andra faller 
tillbaka. Hur påverkar geograf sk koncentration sysselsättning 
och produktivitet? Det är frågan i fokus för detta f  eråriga 
internationella forskningsprojekt som avslutas under 2004. 
Under 2003 har f era delstudier inom projektet publicerats av 
Pontus Braunerhjelm, t ex ”Determinants of Spatial Concentra-
tion of Production in Sweden 1975–1993. Linkages, Scale Eco-
nomies or Trade Costs?” (medförf  Dan Johansson) i Industry and 

Innovation, ”Geographical Concentration, Entre preneurship and 
Regional Growth” (medförf Benny Borgman) i Regional Stu-

dies (2004), samt fallstudierna ”Madon nan och musikklustret” 

Tillväxtfrågor har alltid stått i centrum för SNS verksamhet. 
Medan särintressen ofta söker snabba och kortsiktiga lösningar, 
initierar SNS studier för att få till stånd nya innovationer, mer 
entreprenörskap och f er nya företag. Dessutom granskar Kon-
junkturrådet den förda ekonomiska politiken. Nytt för i år är 
satsningen på det nätverk som ska fokusera på bolagsstyrning 
och ägande. 

Konjunkturrådet föreslår ett mer ambitiöst överskottsmål 
för de närmaste åren för att minska statsskulden, överskott 
som bör uppnås genom lägre utgifter , inte högre skatter . I 
övrigt rekommenderar Konjunkturrådet en uppstramning av 
regelverket kring f nanspolitiken för att stärka möjligheterna 
för en långsiktig hållbar f nanspolitik. Det gäller bland annat 
en tydlig strategi för utgiftstaken som innebär att de statliga  
utgifterna som andel av BNP minskar. Det krävs också större 
budgeteringsmarginaler och respekt för att de inte får tas i an-
språk för varaktiga utgiftsökningar samt en ökad transparens 
kring f nanspolitiken. ■

Bosse Ringholm, f nansminister, Urban Bäckström, vd 
Skandia Liv, och Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseproffs, 
gav kritiska kommentarer till Konjunkturrådsrapporten.
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(medförfattare  Christian Helgesson) i Ekonomisk Debatt och 
”Getting IT right. En studie om .com-företagen”.

Nya ekonomiska geograf n
Skillnaderna mellan Europa och USA i tillväxt kan delvis för-
klaras av olika vägval i hur produktionen organiserats. I USA 
sker produktion betydligt oftare i geogra f skt förtätade mil-
jöer, s k kluster. Utvecklingen under de allra senaste åren tyder 
dock på en vändning i Europa. Karakt äristiska drag i denna 
utveckling är dels framväxten av kluster, dels en ökad aktivitet 
av multinationella företag. Genom att jämföra framväxten av 
kluster i Asien, Europa och USA analyseras vilka faktorer som 
styrt utvecklingen och i vilken mån de sammanfaller.  Forskare 
från internationellt ledande universitet deltar i projektet, bl a 
Maryann Feldman (University of Toronto), Frank Barry (Uni-
versity of Dublin), Allen Scott och Martin Kenney (University of 
California), William Powell (Stanford University), Luigi Orsenigo 
(Università  Bocconi) m f . Forskarteamet genomförde en kon-
ferens i Sandhamn juni 2003. Slutrapporten ”The Genesis of 
Clusters” planeras till slutet av 2004.

 
Entreprenörskap och tillväxt
Forskningsprogrammet tar ett brett grepp om entrepren ör-
skap och studerar s ärskilt dess betydelse f ör tillväxt. Vilken 
roll spelar entreprenören i tillv äxtprocessen? Hur ser meka-
nismerna ut genom vilka entreprenören kan påverka tillväxt? 
Vad betyder skillnader i attityder, värderingar och normer för 
entreprenörskap? Vilka slutsatser kan dras med avseende på den 
ekonomiska politiken? Forskargruppen har hittills genomfört 
tre workshops på temat entreprenörskap och tillväxt. 

I det internationella forskarteamet, som under 2003 hållit 
två workshops i USA med efterföljande publikationer, ingår Zol-

tan Acs, professor, University of Baltimore, David Audretsch, 
professor, Indiana University, Maryann Feldman, professor, 
Johns Hopkins University, Roy Thurik, professor, Erasmus 
University, Nederländerna, samt Per Thulin, doktorand, SNS 
och Linköpings universitet. 

Donationsprojektet
”Sista fracken inga f ckor har – f lantropi och ekonomisk  
tillväxt” är den avslutande boken i det forskningsprojekt som 
fokuserat på donationers betydelse f ör tillväxten. I USA är 
donationer en utbredd folkrörelse – nästan lika utbredd som 
skatteplanering i Sverige. Årlig 
donationsvolym i USA uppg år 
till drygt tv å procent av brut-
tonationalprodukten, varav en  
tredjedel går till forskning. Detta 
är ca tio gånger mer än i Sverige. 
Om förmögna svenskar vore lika 
generösa, skulle svensk univer -
sitetsforskning enligt forskarna  
kunna tillföras 15–17 mrd kr per 
år, att jämföras med de ca 22 mrd 
kr den årligen kostar.

INNOVATIONSSYSTEMET OCH TILLVÄXTEN
Projektet innehåller både studier och diskussioner mellan fors-
kare och praktiker. För forskningsdelen av projektet svarar en 
inre kärna av forskare bestående av professorerna Henry Etzko-

witz, New York State University, Luke Georghiou, University of 
Manchester, UK, Merle Jacob, Handelshögskolan, Köpenhamn, 
Magnus Klofsten, Linköpings universitet, Jan-Evert Nilsson, 
Blekinge Tekniska Högskola, och Luigi Orsenigo, Università 
Bocconi, Milano, samt f l dr Ingrid Schild, Umeå universitet. 
Vidare medverkar konsultf öretagen Ecof n (Håkan Gergils) 
och Strategic Management Institute (ekon dr Tommy Berg-

kvist m fl). 
Till projektet har knutits en idégrupp med representanter för 

näringslivet. Den består av Sven-Christer Nilsson, Startupfac-
tory (ordf), Harry Frank, ABB, Håkan Gergils, Ecof n, Gösta 

Lemne, Ericsson, Lennart Ramberg och Lars Öjefors, Industri-
fonden. En bredare referens  grupp med ledande företrädare för 
företag och institutioner i SNS-kretsen håller på att bildas med 
Lars Nyberg, NCR och Sandvik, som ordförande. 

Förstudiefasen avslutades under 2003. Rapporter om s å 
kallad Triple Helix-samverkan (mellan universitet, n äringsliv 
och det offentliga), de f nansiella f ödena i det svenska innova-
tionssystemet och de strategiska forskningsstiftelserna utkom-
mer under året. 

Projektet leds av forskningsledaren Göran Arvidsson, SNS, 
och beräknas avslutas under år 2005. ■

Donationer bör återfå sin rättmätiga prestige – det är dags 
att omvärdera f lantropen, skriver författarna, som också ana-
lyserar vad det betyder f ör forskningens oväld med ett större 
beroende av f lantropi, hur tillväxten påverkas av donationer 
och vad staten kan och bör göra för att uppmuntra f lantropi.

Forskarna efterlyser en f örändring av dagens samh älls-
kon trakt som baseras p å skatter och offentlig finansie-
ring, så att f örmögenheter kan återföras till allm ännyt-
tiga ändamål genom donationer. I projektet medverkade  
förutom Pontus Braunerhjelm, forskningsledare, även  
Göran Skogh, professor, Linköpings universitet, Zoltan Acs, 
professor, University of Baltimore, Hans Sjögren, professor, Lin-
köpings universitet, Jan Kellgren, jur dr, Linköpings universitet 
och Johanna Romare, doktorand, Linköpings universitet. ■

Pontus Braunerhjelm 
ansvarar för fyra projekt 
inom tillväxt och den nya 
ekonomiska geograf n.



12             SNS VERKSAMHET 2003

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
För att analysera den sammansmältning (konvergens) som äger 
rum mellan tele, IT och media till en ny marknad för elektronisk 
kommunikation startade SNS med f nansiellt bistånd av Vin-
nova och ett antal aktörer på marknaden år 2002 ett forsknings-
projekt. Projektet syftar främst till att belysa de krav som ställs 
på reglering och institutioner på den nya marknaden. Forskare i 
projektet är professor Lars Hultkrantz, Örebro universitet, och 
Lena Ewertsson, Göteborgs universitet. En avslutning planeras 
till våren 2004.

SNS-projekten inom ägarstyrning och elektronisk kommuni-
kation samordnas av Stefan Sandström, forskningsledare.  ■

CORPORATE GOVERNANCE
SNS har under året följt upp Ekonomir ådets rapport 2003, 
Ägarmakt och omvandling. Den svenska modellen utmanad . 
Rapporten har presenterats på SNS Förtroenderåds möte i ja-
nuari, i SNS lokalgrupper och vid en lång rad ytterligare tillfäl-
len. En engelsk version, Corporate Governance and Structural 

Change – European Challenges, har publicerats.
I maj 2003 anordnades ett semina-

rium med fr ågeställningen ”Ska röst-
starka aktier avskaffas?”. Ekonomirå-
dets ordförande Hans Tson Söderström 
presenterade rådets syn på röstvärdes-
frågan. Professor Marco Becht, chef för 
ECGI, European Corporate Governance 
Institute, beskrev förekomsten av olika 
former av försvarsåtgärder i europeiska 
företag. Erik Belfrage, SEB, Ramsey 

Brufer, Alecta, och Mats Qviberg, 
Öresund, diskuterade f ördelar och 
nackdelar med det svenska systemet  
med röstvärdesdifferentiering.

”Kan man reglera fram förtroende?” 
var den fråga som ställdes vid en kon-
ferens kring Förtroendekommissionens 

arbete i november 2003. Kommissionens ordförande Erik Ås-

brink diskuterade förtroendefrågor och olika former för regle-
ring med Kerstin Hessius, Stockholmsbörsen, Marcus Storch, 
styrelseproffs, och Hans Tson Söderström, SNS.

Under 2004 följs dessa aktiviteter upp av ett SNS Corporate 
Governance Network. En idégrupp bestående av Tomas Billing, 
Nordstjernan, Lennart Nilsson, Crafoordska stiftelsen, Bengt 

Rydén, Sjunde AP-fonden, samt Göran Tidström, Öhrlings Price-
waterhouseCoopers, har under hösten 2003 deltagit i arbetet 
med att lägga grunden för detta nätverk. Syftet med nätverket 
är att vara en mötesplats för en fri, vetenskapligt baserad dis-
kussion, att initiera akademisk forskning kring policyrelevanta 
frågor och att bedriva informationsspridning av vetenskapligt 
baserade fakta och analyser. För att bevaka det internationella 
perspektivet f nns ett samarbete med ECGI (European Corpo-

rate Governance Institute) i Bryssel. N ätverkets kärna utgörs 
av en grupp på ca 40 personer, i vilken ingår forskare, ägare, 
företagsledare, styrelseledamöter och reglerare. Det konstitu-
erande mötet hölls i februari 2004 då en av Europas ledande 
corporate governance-forskare, professor Colin Mayer, Saïd 
Business School, University of Oxford, talade om ”Corporate 
Governance in Europe: Competition versus Harmonisation”.

Hans Tson Söderström, vid SNS t o m 2003, och Erik Åsbrink, Förtroendekommissionens ordförande, i intensiv diskussion om etik och ägarstyrning.

Hela kapitalmarknaden bygger på förtroende, konstaterade Kerstin 
Hessius, Stockholmsbörsen. Marcus Storch, avhoppad ledamot av 
Förtroendekommissionen, menade att det mest dramatiska som hänt i 
näringslivet under 30 år är förändringen av ägarrollen.

Tydliga ägare i debatt med Förtroendekommissionen: Antonia Ax:son 
Johnson och i förgrunden kusinen Viveka Ax:son Johnson.

DI 13 maj 2003
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DET EKONOMISKA LÄGET OCH DEN 
EKONOMISKA POLITIKEN
SNS årliga höstkonferens ”Det ekonomiska läget och den eko-
nomiska politiken” arrangerades en dryg vecka efter EMU-
omröstningen och dagen efter presentationen av regeringens 
höstbudget. 

IMF-ekonomen Jonathan Ostry redogjorde för den bedöm-
ning av världsekonomin som presenterats några dagar tidigare 
vid Valutafondens och Världsbankens årsmöte i Dubai. IMF 
bedömde att världsekonomin 2004 kommer tillbaka till den 
långsiktiga tillväxttrenden på 4 procent. Ingemar Hansson, 
generaldirektör vid Konjunkturinstitutet, betonade att deras 
syn på den internationella bilden stämde väl överens med IMF. 
Den globala tillväxten under 2004 och 2005 prognosticeras 
till 4–5 procent. 

Klaus Regling, generaldirektör för EU-kommissionens gene-
raldirektorat för ekonomiska och f nansiella frågor,  fokuserade 
på EU:s svaga tillväxt och hur Tillväxt- och stabilitetspakten 

Medieintresset var stort när Irma Rosenberg, vice riksbankschef, analyserade 
situationen i sitt första framträdande efter euroomröstningen vid SNS höst-
konferens ”Det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken”.

EU-kommissionens Klaus Regling påpekade att f era medlemsländer fortfarande 
inte genomfört tillräckliga strukturreformer. – Det är bara sex år kvar till 2010, 
så det börjar bli bråttom om vi ska lyckas med Lissabonprocessen.

borde utvecklas. Vid toppmötet i Lissabon v åren 2000 lade 
EU-länderna fast riktlinjer f ör hur EU ska bli v ärldens mest 
konkurrenskraftiga tillväxtregion år 2010. Det krävs en rad 
reformer för att få arbetsmarknaden att fungera bättre, att av-
reglera ännu reglerade marknader och att få produktiviteten att 
öka. Bakgrunden till Lissabonprocessen är den avsevärt högre 
tillväxt som den amerikanska ekonomin uppvisar.

Bosse Ringholm, f nansminister, presenterade budgetpro-
positionen 2004. 

Stort intresse tilldrog sig också Riksbankens syn på situa-
tionen strax efter euroomröstningen. Vilka slutsatser hade Irma 

Rosenberg, vice riksbankschef, dragit?
– I stort sett forts ätter Riksbanken som hittills: samma  

beslutsregel gäller och kronan fortsätter att f yta; någon knyt-
ning till ERM II är inte aktuell, slog Irma Rosenberg fast i sitt 
anförande om Riksbankens fortsatta penningpolitiska arbete 
efter nejet till euron. ■ 
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Konstitutionella frågor blev under året politiskt högaktuella 
både i EU och Sverige. Det europeiska framtidskonventet kom 
med ett förslag till en ny konstitution för EU. I sin regerings -
förklaring förklarade statsminister Persson att det nu var dags 
för en översyn av den svenska grundlagen. SNS bidrog med 
underlag till debatten genom böcker och seminarier . Demo-
kratirådet kom med en första utvärdering av det europeiska 
framtidskonventet.

”Konventet visade vägen till ett mer demokratiskt EU”

EU:s framtidskonvent blev överraskande framgångsrikt. Förslaget till 

en ny grundlag skulle minska demokratiunderskottet inom EU. Men en 

lång och svår politisk process återstår innan förslaget kan bli verklighet, 

konstaterade SNS Demokratiråd i 2003 års rapport, som publicerades 

samtidigt som framtidskonventet avslutades. 

Framtidskonventet utvecklades sig till ett lyckat konstitutio-
nellt experiment, menade Demokratirådet. Konventsmetoden 
har demokratiska kvaliteter såsom ett relativt brett deltagande 
och öppenhet. 

Visserligen har konventet anklagats för att vara toppstyrt 
och för att ha haft svårt att överbrygga konf ikterna kring EU:s 
inre organisation. Men konventet har fungerat betydligt bättre 
än de metoder som tidigare använts för att reformera EU. 

Det som på sikt kan komma att visa sig bli konventets  
viktigaste bidrag är att man visat att det går att ersätta det 
nuvarande virrvarret av fördragstexter med ett samlat och re-
lativt lättbegripligt dokument som i praktiken skulle fungera 
som unionens grundlag. 

Även om mycket återstår när det gäller att skapa ett medbor-
garnas Europa innebär framtidskonventet ett stort steg framåt 
när det gäller EU:s egna demokratiproblem. Medborgarnas  
rättigheter i förhållande till EU får en starkare ställning. 

Konventet gav ett viktigt bidrag till debatten om hur man 
kan demokratisera, konstitutionalisera och effektivisera politi-

FORSKNINGSOMRÅDE  |  Politikens spelregler

Demokratirådet 2003

Ulrika Mörth är docent och lektor i statsvetenskap vid Stockholms 

universitet. Hon är också verksam som forskningsledare vid Score, 

Stockholm Center for Organizational Research. Hennes forskning 

behandlar europeisk vardagsintegration, särskilt forsknings- och 

teknikutvecklingssamarbete, samt kommissionens besluts- och 

policyprocesser. 

Jonas Tallberg är f l dr i statsvetenskap och verksam som forskare 

vid Lunds universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm. 

Hans forskning rör europeisk integration, internationell politisk 

ekonomi och internationella institutioner. 

Olof Petersson är professor i statsvetenskap och forskningsledare 

vid SNS. Rådets ordförande.

Johan P Olsen är professor i statsvetenskap vid Universitetet i 

Oslo och forskningschef vid Arena, Advanced Research on the 

Europeanization of the Nation State, ett forskningsprogram som 

f nansieras av Norges Forskningsråd. Han har också medverkat i 

maktutredningar i både Norge och Sverige.

kens styrelseformer. Framtidskonventet innebär ett steg framåt, 
men samtidigt återstår många frågor, påpekade Demokratirådet. 
(Konventets förslag publicerades senare under hösten av SNS 
Förlag i pocketboken Europas grundlag.)

En fungerande demokrati i europeisk skala kräver att man 
först ställer frågan hur den enskilde medborgaren skall kunna få 
insyn, bilda sig en egen uppfattning, påverka och utkräva ansvar. 
Utan ett sådant konsekvent medborgarperspektiv riskerar de 
institutionella förändringarna bara att förbli en angelägenhet 
för den politiska eliten. 

Grundläggande förändringar i ett politiskt systems levande 

Fallande valdeltagande i både nationella parlaments-
val och val till Europaparlamentet.
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konstitution och dess fundamentala institutioner , såväl som 
identitet och f örtroende, kommer att ta årtionden. Det är 
orealistiskt att f örvänta att de grundl äggande spänningarna 
och konf iktlinjerna i Europa skulle kunna f nna en varaktig 
lösning under loppet av n ågot års konventsdebatt. Framtids-
konventet bör ses som ett led i en lång och djupgående historisk 
omvandlingsprocess i Europa. 

Ur referensgruppens uttalande:

”Det är en angelägen uppgift för regering, riksdag och myn-
digheter att sprida upplysning om konventet och stimulera till 
bred åsiktsbildning kring dess verksamhet. 
   En viktig grundid é i EU är den, att unionen skall ägna sig 

åt uppgifter, som måste skötas på unionsnivå, men samtidigt 
lämna övriga uppgifter åt medlemsstaterna eller andra, lägre för-
valtningsnivåer (närhets- eller subsidiaritetsprincipen). Denna 
princip, som inte alltid följts, är en förutsättning för att unionen 
inte skall överlastas av uppgifter som bättre hanteras av andra 
och därmed i st ället få kapacitet att sk öta de gemensamma 
europeiska frågorna (såsom tullunionen, den gemensamma han-
delspolitiken, den inre marknaden och miljöfrågor) bättre.”

Sverige kan lära av baltiska grundlagsreformer 
Ett drygt årtionde har nu förf utit sedan Estland, Lettland och 
Litauen skapade sig fria, demokratiska statsskick. Den kon-
stitutionella kulturen som vuxit fram  
i dessa l änder har intresse ocks å för 
andra nationer som står inför uppgiften 
att reformera sina politiska system, visar 
en ny bok från SNS författningsprojekt. 
Sverige har exempelvis mycket att l ära 
när det g äller att f nna en fungerande  
balans mellan juridik och politik.

De baltiska länderna har valt olika 
lösningar, konstaterar Caroline Taube, 
som i sin forskning j ämfört hur den  
konstitutionella kontrollmakten organiserats. B åde Litauen 
och Lettland har frist ående författningsdomstolar, men deras 
organisation och arbetsuppgifter varierar. Estland har skapat 
en helt egen modell. H är ligger ansvaret för att besvara kon-
stitutionella frågor som kommer upp i domstol på en särskild 
avdelning inom landets högsta domstol, och en justitiekansler 
spelar dessutom en aktiv roll. I detta avseende f nns det vissa 
likheter mellan det estniska och det svenska systemet.

Eivind Smith, bokens redaktör, konstaterar i sin samman-
fattande analys att författningsdebatten dessvärre hämmas av 
missvisande och konstruerade motsättningar. Förhållandet mel-
lan politik och juridik behöver inte vara något nollsummespel. 
Tvärtom kan folkviljan få ett bättre genomslag om det f nns en 
tydlig konstitution. En konstitution som tas på allvar kan bäst 
förstås som ett politiskt instrument i folkstyrelsens tjänst.

Förtydliga relationen mellan staten och kommunerna! 
Det behövs en tydligare relation mellan staten och kommunerna 
– det är den gemensamma slutsatsen från en grupp svenska och 
utländska forskare som analyserat samspelet mellan Sveriges 
kommuner och staten.

För att klara ut de tolkningsfrågor som alltid uppkommer 
behövs dessutom en opartisk medlingsinstans, anser forskarna. 
Exempel på sådana frågor är vad den kommunala självstyrelsen 
praktiskt ska innebära, om staten lever upp till sitt eget åtagande 
att f nansiera de kostnadsökningar man åsamkar kommunerna 
och om statsbidragen hanteras på ett korrekt sätt. 

SNS referensgrupp för demokrati- och författningsfrågor 
Björn Svedberg (ordf) 

Inga-Britt Ahlenius, fd gd 

Fredrik Arnander, Transfer/Sidewalk Express 

Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson AB

Peggy Bruzelius, Lancelot

Urban Jansson, Proff ce 

Sven H Salén, Salenia 

Lars Wohlin 

Carl Bildt och Gunnar Lund, Europadiskussionens huvudkommentatorer, 
lyssnar till Demokratirådets budskap tillsammans med Göran Ennerfelt, 
Förtroenderådets ordförande. 
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Forskarna i SNS Demokratiråd 2004 är Lauri Karvonen, professor i stats-
vetenskap vid Åbo Akademi, Birgitta Swedenborg, forskningsledare vid SNS, 
Eivind Smith, professor i offentlig rätt vid Universitetet i Oslo, och Olof 
Petersson, ordf, och forskningsledare vid SNS.

Forskarna belyser relationen ur både ekonomiskt, statsve-
tenskapligt och juridiskt perspektiv. Den fråga man sökt svar 
på är vad i stat-kommun-relationen som kan vara motiverat att 
reglera i grundlagen. I gruppen har ingått forskare från Kanada, 
Sverige, Tyskland, USA och Österrike.

Bokens redaktör Per Molander for mu  lerade ett antal  
slutsatser om hur rela tionen mellan staten och kommunerna 
skulle kunna förbättras. Någon idealisk 
arbetsfördelning mellan staten och kom-
munerna som löser alla problem f  nns 
inte. Kvaliteten på styrningen av den  
offentliga sektorn avgörs i stället av hur 
väl styrningsmekanismerna på respektive 
nivå fungerar – budgetprocess, redovis-
ning och revision. Ytterst ansvarar staten 
för det regelverket. Staten bör stå för en 
större del av den nödvändiga omfördel-
ningen mellan kommunerna. Liksom f  era av de andra fors-
karna ser han ett behov av en medlingsinstans mellan staten 
och kommunerna i de frågor där det alltid kommer att uppstå 
meningsskiljaktigheter – den kommunala självstyrelsens inne-
börd, f nansieringsprincipen och statsbidragens utformning.
 

Demokratirådet 2004 utvärderar den svenska 
grundlagen
”Reglerna för den svenska demokratin – vår författning – fyl-
ler snart trettio år. Under den perioden har samhället kraftigt  
förändrats och demokratin ställts inför nya utmaningar . Det 
är tid för översyn av demokratins spelregler.” Dessa ord fällde 
statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring hösten 
2003. Åtminstone på denna punkt råder samstämmighet mellan 
statsledning och samhällsforskning.

SNS författningsprojekt har pågått i fem år och avslutas 
2004 med en rapport från SNS Demokratiråd. Syftet är att 
analysera hur grundlagsändringar kan stärka svensk demokrati. 
Rapporten diskuterar för demokratin centrala frågor såsom 
valsystem, riksdagens roll, regeringsmakten, den kommunala 
självstyrelsen samt, inte minst, grundlagens betydelse för det 
politiska livet. ■

Forskare granskar svensk författningspolitik
Varför har Sverige en fyraprocentsspärr vid riksdagsvalen? Var 
går gränsen för yttrandefriheten? Varför har vi en kung utan 
makt? Hur mycket får en kommun bestämma? Har en domstol 
rätt att underkänna regeringsbeslut?

I boken Svensk författningspolitik skildrar forskare inom 
juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. 
Boken används redan i kurser på universitet och högskolor.

Bokens författare går igenom de debatter som förts kring 
den svenska författningen. Inom vissa områden har principiella 
överväganden föregått besluten att ändra statsskicket. Beslutet 
att ansluta Sverige till EU föregicks av en folkomröstning och 
en jämförelsevis bred folklig debatt. Ett annat exempel är val-
systemet; principiella idéer om proportionell representation, 
de politiska partiernas centrala roll och geograf sk rättvisa har 
varit styrande för valet av valsystem. Också den kommunala 
självstyrelsens innebörd har varit föremål för en debatt med 
inslag av principiella överväganden, även om debatten i just 
detta fall inte utmynnat i något klargörande beslut. Grundlagens 
bestämmelser om kommunernas och landstingens ställning är 
alltjämt diffusa och föga förpliktande.

Men det f nns många områden där principdebatten lyser 
med sin frånvaro. Den offentliga förvaltningens organisation 
och arbetsformer, med viktiga frågor om byråkratins makt, har 
inte ägnats någon djupare diskussion. Domstolarnas makt har 
visserligen stundom uppmärksammats i den författningspoli-
tiska debatten, men den som söker överväganden om domarnas 
utnämning letar förgäves. Finansmakten och normgivningsmak-
ten har genomgått betydelsefulla förändringar, dock vanligen 

utan att konstitutionella principfrågor aktualiserats. Frågor om 
maktdelning och konstitutionell kontroll har först sent tilldragit 
sig uppmärksamhet, delvis till följd av den europeiska integra-
tionen och impulserna från de konstitutionella nybyggena i  
centrala och östra Europa. 

Flera kapitel visar att konstitutionella frågor ofta f  yter 
samman med vardagspolitikens kortsiktiga intressekamp.  
Små partier vill ha valsätt som gynnar 
småpartier, medan majoritetsvalsys-
temets anhängare brukar återfinnas  
bland stora partier. Regeringsbärande 
partier vill stärka den verkställande  
makten, medan oppositionspartier fö-
respråkar domstolskontroll och andra  
institutioner som nedsätter majoritetens 
handlingsförmåga. Partitaktiken har ofta 
format ståndpunkterna i svensk författ-
ningspolitik.
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Årets rapport fr ån SNS V älfärdspolitiska råd granskade den 
svenska skolan utifrån de två politiska målen om jämlikhet och 
effektivitet. Når den jämlikhetsmålen? Bidrar den effektivt till 
kompetensförsörjning och tillväxt? 

Skolresultat, resursanvändning, rätt att välja skola, lärarnas 
arbetsmarknad med f era viktiga frågor analyserades av Väl-
färdspolitiska rådet i ett internationellt perspektiv.

I rapporten Den svenska skolan – effektiv och jämlik? drog 
forskarna bl a följande slutsatser:
• Det fria skolvalet och tillskottet av 

fristående skolor har höjt presta-
tionerna för det stora f ertalet. 

• Reformerna har inte varit kost-
nadsdrivande.

• Skolan är i stort lika jämlik idag 
som för tio år sedan, men elever 
med invandrarbakgrund och  
elever med särskilda problem  
kan ha drabbats.

• Resursernas storlek spelar roll; 
de kommuner som ökat sina  
resurser till skolan har också fått se förbättrade resultat. 

• Lärartäthet har betydelse för resultatet. Särskilt elever med 
invandrarbakgrund drabbas av låg lärartäthet.

• Lärarrekryteringen är ett växande problem. V uxenutbild-
ningen konkurrerar ut ungdomsskolan om de knappa lärar-
resurserna.

• Ett decentraliserat system kräver centrala utvärderingar . 
Obligatoriska tester och prov behöver komma tidigare.  
Tillförlitliga tester och prov kräver central rättning av  
nationella prov.

• Svenska skolor behöver inga nya genomgripande reformer 
utan måste få koncentrera sig på undervisningen. Krisstäm-
peln är olycklig.

Ansvarig forskningsledare för Välfärdspolitiska rådet är 
Göran Arvidsson. ■

FORSKNINGSOMRÅDE  |  Välfärdsstat i omvandling

Välfärdspolitiska rådet 2003: docent Peter Fredriksson, Uppsala universitet 
och IFAU, professor Per-Anders Edin, Uppsala universitet och IFAU, profes-
sor Alan B Krueger, Princeton University samt professor Anders Björklund 
(ordförande), Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Ur referensgruppens uttalande

1. Eleverna. Satsa i första hand på utbildning av ungdomar. Ge 

elever incitament att skaffa sig så god utbildning som möjligt 

under varje skede i ungdomsskolan. 

2. Lärarna. Satsa på hög kvalitet hos lärarna. Skapa förutsätt-

ningar för konkurrerande lärarutbildningar och överväg extern 

examination av lärare. Underlätta rörligheten för lärare.  

3. Skolledarna. Referensgruppen vill understryka ledarskapets 

stora betydelse för att nå en god måluppfyllelse. (…) Det styr-

system som infördes i samband med kommunaliseringen av 

skolan har medfört ökad oklarhet om rollerna för både skol-

ledare och huvudmän. 

4. Konkurrens, spelregler och huvudmän/ägare. Främja konkur-

rens mellan skolor. Ge skolan tydliga och hållbara spelregler. Se 

till att likvärdiga ekonomiska och övriga förutsättningar gäller 

för alla godkända skolor, kommunala som fristående. Upp-

muntra benchmarking, genomför externa utvärderingar och 

belöna och synliggör goda resultat. 

Referensgruppens ledamöter

Gösta Jedberger, ordf i Vårdföretagarna, ordförande 

Kjell Blückert, forskningssekr i Riksbankens Jubileumsfond

Peje Emilsson, vd Kreab och ordf i Kunskapsskolan

Louise Fernstedt, ansvarig för skolfrågor inom Kommun förbundet

Svante Forsberg, styrelseordf i Deloitte & Touche

Birgitta Rolander, ansvarig för välfärds- och forskningsfrågor        

   inom Alecta 

Harald Wessman, ansvarig för chefsförsörjning, Electrolux

Anna Wilén, chef för avdelningen för arbetsmarknads- och 

   utbildningsstatistik vid SCB 
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OPTIMAL ANVÄNDNING AV SKOGSRÅVARAN

Det är dragkamp om den svenska skogen. Skatter och subven-
tioner bidrar till att biomassa kostar hälften så mycket som olja. 
Det gör att energisektorn gärna ställer om sina anläggningar. 
Medan annan industri, som pappers- och massaindustrin, ris-
kerar att bli utan. Träskiveindustrin riskerar t o m att försvinna 
från Sverige helt och hållet. 

Dragkampen om skogen debatterades livligt på SNS seminarium 
”Sned konkurrens om den svenska skogen? ” i december. Till 
grund för debatten låg en forskningsstudie som genomförts av 
Robert Lundmark och Patrik Söderholm vid Luleå tekniska 
universitet.

Under senare tid har det uppst ått en animerad diskussion 
om hur skogsråvaran bäst ska användas på lång sikt och hur 
olika slags subventioner och regleringar påverkar och eventuellt 
snedvrider konkurrensen för olika branscher. För att objektivt 
analysera bakomliggande institutionella faktorer och utveck-
lingen på längre sikt har SNS tagit initiativ till en halv årslång 
studie, som tar sin utgångspunkt i ett nationalekonomiskt per-
spektiv. Studien har titeln ”Optimal användning av den svenska 
skogsråvaran” och utkommer under våren 2004 som bok. ■

Referensgruppen:

Lars-Åke Helgesson, Marinus Företagskapital, ordf 

Hans Jennsjö, AssiDomän Cartonboard

Johan Sakari, Billerud

Sven Wird, Holmen

Bo-Erik Berg, Kappa Kraftliner

Leif Bergkvist, Korsnäs

Lars Uhlin, M-real 

Ragnar Lundberg, Rottneros 

Roine Morin, SCA Graphic Sundsvall

Yngve Stade (Mikael Hannus), Stora Enso

Bengt Karlsson, Swedwood International

Roland Löfblad, SÖDRA

Marianne Svensén, Skogsindustrierna

Ingemar Andersson, Göteborg Energi 

Klas Österberg, Landmiljöenheten

Bengt (Nippe) Hylander, ÅF Cellpapp

Marcus Larsson, Energimyndigheten

Jörgen Hallberg, Sydkraft

Nils Andersson, Vattenfall

Nils-Ove Rasmusson, Lunds Energi

Curt Åström, Umeå Energi

Ola Engelmark, Statens Institut för Ekologisk Hållbarhet 

SÄRSKILDA STUDIER  |   Snabba studier inom 
 angelägna områden

GLOBAL KLIMATPOLITIK 
Stor förvirring präglar klimatpolitiken, hävdade Lars Berg-

man och Marian Radetzki i en ny forskningsrapport, ”Global 
klimatpolitik. Konsekvenser för Sveriges ekonomi och energi-
sektor.” I rapporten analyserar författarna svagheterna i den 
politiska beslutsprocessen, presenterar en inträngande eko-
nomisk analys av klimatpolitiken och ger slutligen handfasta 

förslag till en mer effektiv klimatpolitisk strategi. ■

SVENSK ENERGIPOLITIK 
I projektet analyseras svensk energipolitik alltsedan mitten på 
60-talet och forskarna pekar på konf ikterna mellan politikens 
skilda mål. Syftet är att bedöma den samhällsnytta respektive 
skada som följt av politikens alternativa inriktningar och att dra 
policy-slutsatser om en konstruktiv energipolitik för framtiden. 
Analysen baserar sig delvis på de studier som genomförts under 
mer än ett decennium inom SNS Energy, liksom på slutsatserna 
från det under 2003 avslutade klimatprojektet. Ut över fokus 
på svenska förhållanden och svensk policy behandlar studien 
också den successiva integrationen av landets energipolitiska 
ställningstaganden sedan början av 1990-talet med dem som 
sker på EU-planet. Ansvarig forskare är professor Marian 

Radetzki. ■
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SNS MEDIEFORUM  |  ”Mer initierad mediediskussion”

FEM FRÅGOR OM SNS nystartade Medie-
forum till Johanna Laurin, projektledare:

Varför har SNS startat ett forum för 
mediefrågor?
Mediernas sätt att fungera har stor bety-

delse för både demokratin och marknadsekonomin. Därför är 
kunskap om mediernas roll och utveckling av intresse för alla 
engagerade samhällsmedborgare och därmed också ett synner-
ligen relevant område för SNS att syssla med. 

Vad ska SNS Medieforum göra?
Genom vetenskapliga undersökningar, kritisk granskning och 
stimulerande debatt vill vi bidra till en djupare och mer initierad 
mediediskussion. SNS Medieforum erbjuder en mötesplats för 
praktiker, forskare och alla som möter medierna i sin dagliga 
verksamhet. Den kunskap som f nns kring medier och mediernas 
betydelse för den demokratiska processen föråldras snabbt och 
debatten har en tendens att fastna i delvis överspelade fråge-
ställningar. Här vill vi bidra med aktuell kunskap. Medierna 
som bransch genomgår också snabba och stora strukturella 
förändringar. Dem vill vi också analysera betydelsen av.

Är detta statsvetenskap eller ekonomi?
Både och! Ny teknik, branschglidning, internationalisering,  
ökad konkurrens – men även större koncentration – har  
inneburit stora förändringar både struktur- och innehållsmäs-

Per Bystedt, vd SprayViveca Ax:son Johnson, 
vice ordförande Nord-
stjernan, leder idégruppen

Johanna Laurin och Stefan Lundgren, SNS, lyssnar till 
Ingvar Carlsson, f d statsminister

Ove Joansson, ordförande 
Sveriges Radio

Susanna Hakelius 
Popova, frilans-
journalist och 
författare

sigt. Frågan är hur interaktionen mellan medier , politik och 
näringsliv påverkar marknadsekonomin och demokratins  
funktionssätt. 

Olof Petersson, statsvetare SNS, ansvarar för den statsve-
tenskapliga delen av forskningen och SNS Demokratiråd fr om 
2005 kommer att ägna sig åt mediefrågor . Genom ett samar-
bete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping får vi 
möjlighet att bredda projektet och även studera strukturfrågor, 
konkurrens, ägarkoncentration och internationalisering. Även 
andra – svenska och internationella – forskare kommer att  
knytas till nätverket.

Vilken roll ska idégruppen spela?
Den ska fungera som inspiratörer och säkerställa att det vi gör 
är relevant också för en bredare krets. Idégruppen ska kom-
mentera forskningen, komma med förslag på områden som kan 
vara intressanta att studera och debattera, samt fungera som 
ambassadörer för projektet.

Hur f nansieras SNS Medieforum?
För att säkerställa en bred och balanserad f nansiering vänder vi 
oss, som alltid när det gäller stora SNS-projekt, till både externa 
forskningsstiftelser och till en bred krets av medlemsföretag och 
vissa myndigheter. Dessutom har vi fått forskningsf nansiering 
för Demokratirådet från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse. 
Finansiärerna erbjuds att vara med i en referensgrupp för att 
kunna ta del av och diskutera forskningsresultaten. Självfallet är 
det  forskarna som har hela ansvaret för forskningens upplägg-
ning, avgränsningar, metodik och resultatredovisning.  ■
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Europafrågorna står högt på SNS agenda. SNS ska ännu tydli-
gare än i dag lyfta fram europeiska frågor och bli ett ledande 
forum för svensk debatt om Europafrågor. SNS har under året 
försökt stimulera Europadebatten genom seminarier, debatter 
och särskilda studier om EU-frågor. 

På Europadagen, den 9 maj, 
publicerade SNS Förlag boken 
Övernationella idéer – EU som 

ideologiskt projekt, av statsve-
tarprofessorn Kjell Goldmann, 
som undersöker i vilken ut-
sträckning EU är ett ideologiskt 
projekt. Goldmanns bild av EU 
är en blandning av liberal inter-
nationalism, socialdemokratisk 
välfärdspolitik, grönt miljöenga-
gemang och konservativ omsorg 
om det nationella. SNS bjöd in 
företrädare för de olika ideolo-

gierna för att kommentera Goldmanns synsätt. Medverkade  
gjorde Gunilla Carlsson (m), Carl B Hamilton  (fp), Mattias 

Goldmann (mp), samt Sverker Gustavsson (s). 
Tidskriften Ekonomisk Debatt hade bett välrenommerade 

forskare att medverka i ett temanummer inför folkomröst-
ningen om EMU. Ett urval av dessa forskare presenterade sina 
artiklar under ett seminarium, EMU – ekonomisk politik och 

demokra tiskt inf ytande, som SNS arrangerade tillsammans med 
Natio nalekonomiska föreningen den 3 juni. Maud Olofsson, 
parti ordförande (c), och Anders Sundström, styrelseord förande 
i Socialdemokrater för Europa, medverkade som kommenta-
torer. 

Ett annat europeiskt initiativ är EEAG (European Economic 
Advisory Group) vid CESifo (Center for Economic Studies och 
Ifo Institute for Economic Research) i München. På ett möte 
i SNS regi den 12 februari 2003 presenterade professor Lars 

Calmfors, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms 
universitet, gruppens årliga konjunkturrådsrapport. Klas Eklund, 
SEBs chefekonom, och Jens Henriksson, planeringschef (numera 
statssekreterare) i Finansdepartementet, kommenterade.

SNS EUROPA  | Ledande forum för Europafrågor 

Charlotte Cederschiöld, vice talman Europaparlamentet (m), Margot Wallström, 
EU-kommissionär, och Anders Hellner, programchef, Utrikespolitiska Institutet.
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EMU-frågan stöttes och blöttes inför folkomröstningen. SNS 
Förlag bidrog med kunskapsboken Allt om EMU  av Martin 

Ådahl och Jörgen Eklund. Ett mycket välbesökt eftervalssemi-
narium hölls den 15 september med huvudfrågan Vad hände 

och vad händer nu?  I seminariet medverkade Arne Modig, 
TEMO, Toivo Sjörén, Sifo, Carl Melin, Stiftelsen Sverige i Eu-
ropa, Jesper Strömbäck, statsvetare vid Mitthögskolan, Gunilla 

Carlsson, riksdagsledamot (m),  
Lars Ohly, riksdagsledamot (v), 
Stefan Lundgren, SNS vd, och  
Ann-Cathrine Jungar, Södertörns 
högskola. 

EU:s framtidskonvent lade  
under 2003 fram sitt förslag  
till konstitution för EU. Hela  
förslaget presenteras i pocketen 
Europas grundlag med kom-
mentarer av statsvetarna Hans 

Hege land och Olof Petersson. I 
oktober medverkade bl a Maciej 

Zaremba och Sören Lekberg i ett 
medlemsmöte som diskuterade   
framtidskonventets förslag.

SNS Framtidssymposium
Medlemskonferensen hade även den ett Europaperspektiv och 
gick av stapeln i Bryssel under namnet SNS Framtidssymposium 

om EU. Den stundande östutvidgningen, EU:s konstitution och 
konsumentpolitik diskuterades. Den stora utmaningen såg man 
dock i att få Lissabonprocessen att fungera. Målet är att EU år 
2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. 

För mer forskning med Europaperspektiv, se Demokratirå-
det 2003, s 14. 

Europasamarbete kring Corporate Governance
SNS har inlett ett samarbete inom corporate governance-om-
rådet med ECGI (European Corporate Governance Institute) 
ett Brysselbaserat nätverk av akademiska forskare, lagstiftare, 
reglerare och praktiker i näringslivet. För att stimulera corporate 
governance-forskning har SNS, ECGI och Journal of Financial 
Economics initierat en uppsatstävling. Forskare från hela värl-
den har inbjudits att genomföra fallstudier kring europeiska 
institutionella förhållanden.

CEPR-samarbetet fortsätter
SNS har också fortsatt samarbetet med det i London belägna 
CEPR (Centre for Economic Policy Research). Det handlar i för-
sta hand om att ordna gemensamma vetenskapliga konferenser. 
Det av SNS, CEPR och det amerikanska NBER (National Bu-
reau of Economic Research) under 2002 anordnade seminariet 
om internationell handel (International Seminar in International 
Trade) resulterade i en bok vid University of Chicago Press, 
Challenges to Globalization. Analyzing the Economics . I sep-
tember 2004 kommer ett CEPR/SNS Public Policy Symposium 
att äga rum i Stockholm. ■

Europas grundlag. Hela 
förslaget i kommenterad 
pocketupplaga från SNS 
Förlag.
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SNS gör skäl för begreppet ”studieförbund” i sitt namn. Under 
året har vi fortsatt med den framgångsrika chefsutbildningen  
SNS Samhällsprogram, samt startat två nya föresläsningsserier 
inom statsvetenskap och ekonomi. Intresset har varit stort.  
Behovet av att sätta in de snabba omvärldsförändringarna i ett 
större sammanhang som ger begriplighet och möjligheter att 
förutse utvecklingen är kanske större än någonsin. SNS erbjuder 
många sätt att lära sig nytt.  

Föreläsningsserier
Hösten 2003 startade SNS en ny verksamhet: föreläsningsserier. 
Det är frågan om kvalif cerade grundkurser med populära uni-
versitetsläroböcker som underlag. Den första serien var Svensk 

ekonomi i dag, där tio av landets ledande experter serverade en 
översikt över svensk samhällsekonomi. Genom föreläsnings serien 
f ck beslutsfattare i företag och organisationer möjlighet att upp-
datera sina kunskaper om den svenska ekonomins struktur och 
funktionssätt. Föreläste gjorde förutom bokens ( Marknad och 

politik) redaktörer Bo Södersten och Hans Tson Söderström, 
bland annat Klas Eklund, Karolina Ekholm, Lars Bergman och 
Mats Persson.

Under 2004 tillkommer en ny serie föreläsningar, Världspoli-

tik i dag, som ger en bild av hur de politiska systemen fungerar i 
några av världens ledande länder, med rykande färska översikter 
och analyser. Boken som ligger till grund för serien är Utländska 

politiska system, som kommer ut i sin 11:e upplaga.

SNS Samhällsprogram – ett chefsutvecklings-
program utöver det vanliga 
Under de nio år som SNS har genomfört Samhällsprogram-
met har det vidgat perspektiven för nästan 200 beslutsfattare 
för vilka genuin omvärldskunskap och personliga nätverk är 
väsentliga. Det är en samhällsorienterande utbildning i tre 
etapper för chefer på hög nivå i privat och offentlig sektor 
som står inför ett kliv upp i karriären. 

I Samhällsprogrammet medverkar beslutsfattare från  
alla samhällssektorer. Regeringsföreträdare och framstående 
företagsledare delar med sig av sina erfarenheter , samhälls-
forskare redovisar analyser och välkända journalister berättar 
om hur de arbetar. Det unika med Samhällsprogrammet är att 
deltagarna får tillfälle att lära känna och resonera med dessa 
beslutsfattare och opinionsbildare. 
• Gedigna kunskapspass tillsammans med några av Sveriges 

ledande samhällsforskare. 
• Rollspel som ger deltagarna ökad förståelse för politikers 

och journalisters arbetsvillkor.
• Diskussioner på plats i maktens boningar med riksdagens 

talman, regeringsföreträdare, riksbankschefen samt LO: s, 
TCO:s och SACO:s ordförande samt med ledande f öre-
tagsledare, samhällsforskare och välkända journalister. 

•  Samtal med beslutsfattare i EU, besök på Europaparla-
mentet, EU-kommissionen och Ministerrådet ger en blick 
bakom kulisserna i hjärtat av EU och insikt i beslutsproces-

sen på närmare håll. ■

SNS FÖRKOVRAN  |  Nya insikter och fördjupad kompetens

Michael Treschow
styrelseordförande, Ericsson, 

talar om företagsledarens 
samhällsansvar.

Medverkande i Bryssel 2003

Annerberg, Rolf – chef för Margot Wallströms kabinett, EU-

kommissionen

Bacia, Horst – utrikeskorrespondent, Frankfurter Allgemeine

Danell, Georg – lobbyist, chef för Kreabs kontor i Bryssel

Färm, Göran – EU-parlamentariker (s)

Gustavsson, Rolf – Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel

Hjelt af Trolle, Ingrid – ambassadör, Sveriges EU-representation

Hörndahl, Ragnar – Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel

Ihre, Torbjörn – vd, konsultf rman Euro Touch sprl, tidigare chef 

för Ericssons Brysselkontor

Johnson, Andrew – chef Public Affairs, Weber Shandwick, 

multinationellt lobbyföretag

Korkman, Sixten – generaldirektör, EU:s ministerrådssekretariat

Lorentson, Stefan – vice vd, Volvokoncernens kontor i Bryssel

Norberg, Sven – direktör, Generaldirektoratet Konkurrens, EU-

kommissionen

Palmer, John – Political Director, European Policy Center

Sixten Korkman, generaldirektör, 
EU:s ministerrådssekretariat, är 
bekymrad över de stora EU-
ländernas budgetunderskott.
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Samhällsprogrammets tre etapper:

Etapp I      Ekonomisk politik, politisk beslutsprocess och

opinionsbildning. Vi avslutar med policydiskussioner.

Etapp II     Politiskt beslutsfattande på nationell nivå, fackliga 

organisationer och nyhetsmedier, besök hos LO, TCO, Saco, 

Riksdagens talman och riksbankschefen. Vi avslutar med ett 

mediespel.

Etapp III    Vi åker till Bryssel och besöker Europaparlamentet, 

EU:s ministerråd, Sveriges EU-representation samt träffar

svenska och internationella lobbyister.

Medverkande i Sverige 2003

Andersson, Widar – ledamot i Söderbaumska skolan AB i Falun, 

tidigare ordförande, Friskolornas riksförbund och fd riksdags-

ledamot (s)

Arvidsson, Göran – docent, forskningsledare, SNS

Berggren, Bo – tidigare vd och koncernchef, Stora

Berg-Pouron, Louise – projektledare, SNS

Ekström, Gabriella – rektor, Stordammens skola, Uppsala

Fernvall, Eva – ordförande, Vårdförbundet

Fichtelius, Erik – projektledare, 24 Direkt, SVT

Gustâv, Anders – kommunstyrelsens ordförande, Solna stad

Hallstan, Tomas – nyhetsredigerare, SVT

Hedman, Leif – reporter, SVT

Heikensten, Lars – riksbankschef

Hillelson, Fredrik – personaldirektör, Investor

Isberg, Anders – sändningsproducent, SVT

Jedberger, Gösta – tidigare vd, Praktikertjänst

Landahl, Jan – huvudsekreterare i Ansvarskommittén

Lindström, Eva – riksrevisor

Lundgren, Stefan – vd, forskningsledare, SNS

Lundin, Nils Ingvar – tidigare informationsdirektör, Investor

Messing, Ulrica – infrastrukturminister

Nivert, Marianne – tidigare vd och koncernchef, Telia

Norlin, Pernilla – informationsstrateg, SNS

Olofsson, Sören – landstingsdirektör, Stockholms läns landsting

Petersson, Olof – professor, forskningsledare, SNS

Pouron, Caroline – radioreporter

Rosengren, Per – riksdagsledamot (v)

Sabuni, Nyamko – riksdagsledamot (fp)

Ström-Melin, Annika – EMU-reporter, Studio Ett, SR

von Sydow, Björn – Riksdagens talman

Söderström, Hans Tson – professor, då forskningsledare, SNS

Thörn, Ylva – ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Treschow, Michael – styrelseordförande, Ericsson

Wendel, Per – politisk reporter, Expressen

Wessman, Harald – vice vd, Talent Management, Electrolux

Wetterberg, Gunnar – samhällspolitisk chef, SACO

Winberg, Margareta – vice statsminister och jämställdhetsminister

Åsgård, Lasse – tv-producent, journalist och författare

Zaremba, Maciej – författare och kulturskribent, Dagens Nyheter

Anders Gustâv, kommun styrelsens ordförande i Solna, 
berättade om den kommunala beslutsprocessen.

Ylva Thörn, ordförande, Svenska Kommunalarbetareförbundet, diskuterade 
fackliga strategier med Samhällsprogrammets deltagare.

Lars Heikensten, riksbankschef, invigde 
besökarna i penningpolitikens hemligheter.

Eva Fernvall, ordförande Vårdförbundet, för-
klarade förbundets syn på samhällsutvecklingen.
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Ett rekordstort antal f öretagsledare, politiker och forskare  
samlades till traditionsenlig företagsledarkonferens i Tylösand 
under temat Mångfald och integration – framtidens konkur-
rensfaktor. SNS vd Stefan Lundgren presenterade Sverige som 
ett av de l änder i världen med f est utlandsfödda, samtidigt 
som få av dessa är i arbetskraften. 
     – Vi har inte råd att avstå från den kompetens och resurs 
som invandrarna utgör, sade Lundgren. 

Carl Bennet, styrelseordförande i bl a Elanders, Getinge och 
Boliden, undrade varför vi är så dåliga på att ta till vara vår a 
konkurrensfaktorer. Han hoppades som ordförande för den 
styrgrupp som planerat konferensen att dagen i Tylösand skulle 
leda till förslag och slutsatser för att förbättra situationen. 

Mary Robinson, tidigare Irlands president och FN-kom-
missionär för mänskliga rättigheter , leder projektet Ethical  
Globalization Initiative (EGI). Hon menade att Sverige har en 
stor utmaning i att integrera sina immigranter. Ett gott politiskt 
ledarskap måste paras med arbete mot främlingsf entlighet. Det 
gäller att påvisa nyttan av mångfald. Robinson uppmanade varje 
företag att studera FN:s normer för mänskliga rättigheter och 
integrera dessa i sin organisation. 

Statsminister Göran Persson valde att framträda i Tylösand 
under sin EMU-valsturné. Han menade att en integrationspolitik 
värd namnet bör vara kopplad till framtidstro, optimism och 
visioner om att folk får det bättre. V i klarar inte ekonomisk 
tillväxt utan ett tillräckligt arbetskraftsutbud. Våra viktigas te 
satsningar är en bra grundskola och arbete åt de vuxna.

Richard B Freeman, professor vid Harvard University, kon-
staterade att det största tillskottet till arbetsmarknaden utgörs 
av immigranter. Den globala konkurrensen om arbetskraft blir 
allt hårdare, så oavsett vad vi gör kommer mångfalden ytterli-
gare att öka på arbetsmarknaden. Men försök inte att integrera 
invandrarna till 100 procent. Mångfald är en tillgång! 

I konferensens slutdiskussion betonade Mona Sahlin, demo-
krati- och integrationsminister, att vi måste ändra våra attityder 
och se över de egna strukturerna – är de öppna för mångfald? 
Invandrare är inte bara utbildade till montörer och bagare, de 
kan bli chefer också. Det gäller att se möjligheterna! ■

SNS TYLÖSANDSKONFERENS  |  Mångfald och integration 

Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige, anser 
att an ställ ning ar enligt AMS-förslaget måste 
paras med ett an svars ta gan de le dar skap. Här 
i pane len med Hans-Olov Olsson, vd Volvo 
Car Cor po ra tion, till vänster och Andreas 
Carl gren, gd Integrationsverket, till höger.

Genom att påvisa nyttan av mångfald lyck as 
ett sam häl le integrera invandrare. Det för ut -
sät ter även ett gott politiskt le dar skap samt 
att främ lings f ent lig het motarbetas, menar 
Mary Ro bin son, ti di ga re Irlands pre si dent och 
FN-kom mis si o när för mänsk li ga rättigheter.

AMS-chefen Anders L 
Jo hans son presenterar ett 
er bju dan de om bl a löne-
 er sätt ning till företag som 
an stäl ler per so ner med 
in vand rar bak grund. 

Styrgruppens ordförande Carl Bennet, sty rel se ord fö ran de i bl a Boliden, Elanders 
och Getinge, Jacob Palmstierna, vice ordf SNS För tro en de råd, och Mona Sahlin, 
demokrati- och in te gra tions mi nis ter. 
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Stefan Lundgren, vd SNS, Carl-Johan Bonnier, ordförande SNS, och Gerhard 
Larsson, lands höv ding Väs ter norr land, var nöjda med det stora en ga ge mang et 
kring temat mångfald. Företagsledarkonferensen slog i år deltagarrekord. 

Richard B Freeman, professor 
Harvard University, tipsar om att vi 
borde se till att få f er hög ut bil da de 
invandrare till Sverige. Han betonar 
även att vi inte ska integrera dem 
till 100 pro cent, för mång fald är 
en tillgång.

Statsminister Göran Persson väver ihop sitt budskap om in te gra tion med 
Europasamarbetet och EMU. 

Margareta Wadstein, DO, ombudsman mot etnisk dis kri mi ne ring, och 
Hidayet Tercan, ge ne ral se kre te ra re i nätverket Transfer, har olika åsikter i 
integrationsfrågorna. Wadstein kan tänka sig att le ga li se ra positiv sär-
behandling medan Tercan vill bli li ka be hand lad, inte särbehandlad. 

Cecilia Seidegård 
Schelin, vd Hud dinge 
Uni ver si tets sjuk hus, 
och Per Ericsson, 
gd Vin no va, har 
roligt un der pa nel-
 dis kus sio nen.

Ilmar Reepalu, Kom mun för bun dets ordförande, dis ku te rar med 
Gö ran Johns son, ord fö ran de Metall. 
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SNS är en medlemsorganisation med 4 000 medlemmar, varav 
cirka 250 är företag, myndigheter och organisationer. Medlem-
marna bildar ett nätverk av sam hällsintresserade ledare inom 
företag, förvaltning och forskning. Genom sitt enga gemang i 
SNS medverkar medlemmarna till SNS fortsatta oberoende. 

Medlemmarna får tillgång till forskningsseminarier, bokutgiv-
ning, konferenser, utbildning och medlemsmöten. 

Medlemsformer 
• Medlemskap för företag, myndigheter och organisationer: 

Dessa medlemmar utgör ryggraden i SNS f nansiering och 
säkerställer SNS förankring i svenskt näringsliv och förvalt-
ning. De högsta cheferna för SNS medlemsorganisationer 
inbjuds till att delta i forskningsarbete och fördjupade  
samhällsdiskussioner genom referensgruppsarbete, Före-
tagsledarkonferensen i Tylösand, Måndagsklubben och  
Förtroenderådsmöten. Anställda i medlemsföretag, myn-
digheter och organisationer ges möjlighet att delta i SNS 
öppna konferens- och medlemsverksamhet. 

• SNS vänner: Ett medlemskap som vänder sig till mindre fö-
retag och organisationer utanför Stockholm som vill stödja 
SNS lokala verksamhet. 

• Medlemskap för enskilda personer 

• Medlemskap för skolor, lärare och studenter: Subventione-
rade medlemskap som gör det möjligt för personer inom 
utbildningssektorn att ta del av SNS verksamhet. 

MEDLEMMAR | Engagemang hos enskilda personer, företag,  
 myndigheter och organisationer

LOKALGRUPPERNA 
– SNS förankring utanför Stockholm 
SNS medlemmar är organiserade i lokalgrupper runt om i  
Sverige och utomlands. I SNS lokalgrupper ordnades under 
2003 155 kostnadsfria medlemsmöten i aktuella samhällsfrågor 
med sammanlagt ca 5 500 besökare. ■ 

Sverige 

Dalarna 
Gävle/Sandviken 
Göteborg 
Hallstavik 
Halmstad  
Jönköping 
Kalmar 
Karlskrona 
Kiruna 
Kristianstad 
Linköping 
Luleå 
Malmberget 
Malmö/Lund 
Nordvästra Skåne

Norrköping 
Nyköping/
Ox e lö sund 
Piteå/Skellefteå 
Skaraborg 
Stockholm 
Sundsvall 
Umeå 
Uppsala 
Västerås 
Växjö 
Örebro 
Örnsköldsvik 
Östersund 

Utomlands

Bryssel                       
Chi ca go 
Frankfurt am Main
Helsingfors 
Lissabon 
London
Paris 
Tokyo 
Washington 
Zürich 

SNS lo kal grup per
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Lokalstyrelserna 
Arbetet med att ordna medlemsmöten i SNS lokalgrupper leds 
av lokala styrelser. I dessa styrelser sitter drygt 250 personer som 
har valt att engagera sig ideellt för SNS. Styrelsernas ordförande 
är valda av SNS Förtroenderåd. 

Nya ordförande juni 2003
Anders Wahrolén, vd och koncernchef för Södra skogsägarna 
i Växjö, Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan i Göteborg, 
Monica Ericsson, stadsdirektör i Västerås, Karl-Gunnar Dybing, 
ansvarig för SEB Private Bank i Zürich. 

Nya ordförande januari 2004
Per Bjurbom, chef för Hallsta pappersbruk i Hallstavik, Petri 
Hatakka, chef för Handelsbanken i Finland, Magnus Hall, vd 
Holmen Paper. 

Avgående ordförande 2003/04: 
Sven Björkman, Mitsuru Suzuki, Göran Landerdahl, Björn  
Larsson, Håkan Åström, Lars-Erik Roos, Robert Serén. 

Rolf Wolff Anders Wahrolén

Monica Ericsson Magnus Hall

Petri Hatakka Karl-Gunnar Dybing

SNS lokalstyrelser  
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A Academedia

Advokatf rman Vinge

AGA

Akademiska Hus 

Alecta 

Alfred Berg Holding 

Almega (fr o m 2004)

Alumni

AMF Pension

AMS

Andra AP-fonden

AP fastigheter

Apoteket

Arbetslivsinstitutet

Arkitektkopia

Arvid Nordquist

Asea Brown Boveri 

Askus 

Aspekta

AstraZeneca

Atlas Copco (fr o m 2004)

Avesta Polarit 

Axel Johnson AB 

B Baker & McKenzie

Bergman & Beving 

Bibliotekstjänst

Bilia

Blomqvist & Ivarsson 

Boliden Mineral

Bombardier Transportation

Bonnier 

Booz Allen & Hamilton

Boverket 

C Capio

Cardo 

Carema Vård och Omsorg 

Carnegie & Co 

Castellum

Catella 

Centrumutveckling

Citigroup 

Cloetta Fazer

CV Search 

D Danisco Sugar

Deloitte & Touche 

Didaktus Skolor 

Diskrimineringsombudsmannen 

(fr o m 2004)

Duni

E Ecof n 

EIM Scandinavia

Ekonomistyrningsverket 

Elanders

Electrolux 

Elekta

ELFA

Energimyndigheten

Eniro 

Ericsson 

Erik Penser Fondkommission

Ernst & Young 

F Fastighets AB Tornet

Finansinspektionen 

Fjärde AP-fonden

Fondbolagens förening

Fortif kationsverket (fr o m 2004)

Fortum Power and Heat

FSO

Förenade Kommunföretag 

FöreningsSparbanken 

Första AP-fonden

Försvarets materielverk 

Försäkringsförbundet 

Försäkringskassan i Luleå

G Getinge 

Graninge

Gunnebo 

Göteborg Energi 

Göteborgsposten 

H Handelsbanken 

HeidelbergCement Northern Europe

Hennes & Mauritz 

Holmen 

House of Prince 

HSB Riksförbund

Höganäs

Högskolan i Kristianstad

Högskoleverket 

I IBS

ICA

If skadeförsäkring

Ignis Försäkringsförening 

Ikea

IL Recycling 

Industri Kapital 

Industrifonden 

Industrivärden 

Integrationsverket

Internationella programkontoret för 

utbildningsområdet

Interverbum

Intrum Justitia 

Invest in Sweden Agency 

Investor 

J JKL  

J M  

Jones Lang La Salle

Jordbruksverket (fr o m 2004) 

K KappAhl

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket

KPMG 

Kreab 

Krisberedskapsmyndigheten 

Kristianstads Sparbank 

Kronans Droghandel

KY-myndigheten 

L Landstinget i Halland

Landstingsförbundet

Lantbrukarnas Riksförbund 

Latour 

Ledarna

Lernia (fr o m 2004)

Lifco

Lindab

Lindebergs Grant Thornton (fr o m 2004)

Lindex

LKAB 

Lundbergföretagen 

Läkemedelsförmånsnämnden (fr o m 

2004)

Läkemedelsindustriföreningen

Länsarbetsnämnden, Stockholm

Länsarbetsnämnden, Östersund 

Länsförsäkringar 

Företags-, myndighets- och organisationsmedlemmar 2003
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M Martin Olsson 

McKinsey & Company 

MKB Fastighets AB

Mellby Gård  

Morgan Stanley 

N Nacka kommun 

Naturvårdsverket 

NCC 

NewSec 

Nobelstiftelsen 

Nobia

Nordea

Nordea Liv

Nordea Securities

Nordisk Renting

Nordstjernan 

Nutek

Nynäs Petroleum 

O Observer  

OEM International 

OMHEX 

Outokumpu Copper Radiator Strip 

P  Pensionsgaranti 

Pharmacia

Philips 

Post- och telestyrelsen 

Posten 

Praktikertjänst 

Premiepensionsmyndigheten

Previa

Procuritas

Proliva

Proventus 

R Ratos 

Research International

Revisorsnämnden (fr o m 2004)

Riksbankens Jubileumsfond 

Riksförsäkringsverket 

Riksgäldskontoret 

Rikspolisstyrelsen 

Riksrevisionen 

Riksskatteverket 

Ruter Dam

Rylander Executive Development 

S Saab

SABO 

Saco

Salénia 

Samhall 

Sandvik 

Sapa

SAS

SBC

SCA 

Scania 

Scanrec

Scribona

SEB 

Segulah 

Senea

SIKA

Sjukvårdsleverantörerna

Sjunde AP-fonden

Sjätte AP-fonden

Sjöfartsverket 

Skandia 

Skandia Liv (fr o m 2004)

Skanditek

Skanska

Skanska Sverige

SKF 

Skånemejerier

Smurf t Munksjö

Socialstyrelsen 

Sophiahemmet

Sparbanken Finn

SSAB Svenskt Stål 

Statens Bostadsf nansieringsaktiebolag 

Statens fastighetsverk

Statens kvalitets- och kompetensråd

Statens väg- & transportforskningsinstitut

Statistiska centralbyrån

Statskontoret 

Stena 

Stiftelsen för kunskaps- o kompetens-

utveckling

Stockholmsbörsen 

Stockholms hamnar

Stockholms läns landsting

Stockholms stad

Stora Enso 

Strålfors 

Stångåstaden 

Sun Microsystems (fr o m 2004)

Sveaskog

Svenska Kraftnät 

Svenska Lantmännen 

Svenska Petroleuminstitutet

Svenska Shell 

Svenska Spel 

Svensk Energi 

Sveriges Exportråd 

Sveriges Läkarförbund

Sweco  

Swedfund International

Swedish Match 

Sydkraft 

Systembolaget 

Södra Skogsägarna 

T Teknikföretagen 

TeliaSonera Sverige AB 

Tetra Laval 

TietoEnator 

3i/Nordic

Tredje AP-fonden

Tullverket 

U Upplands Motor

Uppsala universitet 

V Vasakronan 

Vattenfall 

Vinnova 

Vin & Sprit 

Volvo 

Vårdalstiftelsen

Vårdförbundet

Vägverket 

Västsvenska industri- och handels-

kammaren (fr o m 2004)

Wildeco

Wilhelm Sonesson 

Ö Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 

Örebro bostäder

Öresund 

Öresundskraft

Östgöta Enskilda Bank 
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SNS är en stark röst i samhällsdebatten och påverkar politiska 
beslut. Det anser en majoritet av de politiker, journalister och 
företrädare för intresseorganisationer som svarade på frågor 
i den imageundersökning som SNS lät Sifo genomföra under 
2003.

Vidare tycker dessa centrala beslutsfattare att verksamheten 
är relevant för dem, att SNS ger ut bra rapporter och ordnar 
intressanta konferenser. Fler än sju av tio instämmer också i 
påståendet att SNS har ”en bra blandning av intressanta med-
verkande”. Fyra av tio anser sig ha nytta av SNS material ofta 
eller ganska ofta i sitt arbete. I de öppna svaren efterlyses dock 
mer av policy-slutsatser.

En viktig fråga var hur välkänt SNS oberoende är , dvs 
hur trovärdigt SNS är som självständig aktör . ”Oberoende 
av partsintressen” instämde knappt 40 procent i. V ar femte 

SNS OCH OMVÄRLDEN  |  Stark röst i samhällsdebatten

instämde i ”anpassar sig för lätt till det politiska etablisse-
manget” medan knappt fyra av tio instämde i ”går i närings-
livets ledband”. SNS tycks alltså klara balansen hyggligt väl!

Ordnar intressanta konferenser

Bedriver viktig forskningsverksamhet

Ger ut bra böcker och rapporter

Är en ganska mossig inrättning

Stark röst i samhällsdebatten

Oberoende av partsintressen

Utgör ett gränsöverskridande nätverk

Relevant för dig och din verksamhet

Anpassar sig för lätt till det politiska etablissemanget

Går i näringslivets ledband

0 20 40 60 80 100
procent

Vilka av följande 
påståenden tycker  
du stämmer in på 
SNS? 

Vilka av följande 
omdömen tycker  
du stämmer in på 
SNS? 

Modernt

Mossigt

Spännande verksamhet

Vitalt

Påverkar politiska beslut

Tråkiga debattinlägg

Samlar fel människor

Har en bra blandning av intressanta medverkande

Speglar det nya Sverige

0 20 40 60 80 100
procent

Sifo research & consulting

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av SNS våren 2003. De 
som svarat har tillhört fyra olika kategorier:

■  Medlemmar (de högsta cheferna i företag och myndigheter som är 
 med i SNS)

■  Icke medlemmar (de högsta cheferna i företag och myndigheter som    
 inte är med i SNS) 

■  Avgångna (chefer hos f d företags- och myndighetsmedlemmar)

■  Samhällsarenan (politiker och andra opinionsbildare, intresseföreträdare 
 och publicister) 

Frågorna var dels i form av ett antal påståenden som respondenterna f ck 
instämma i eller ta avstånd från på en fyr- eller femgradig skala, dels helt 
öppna frågor.



”Ringholm äventyrar välfärdsreserven”

SNS Konjunktturråd varnar: Åldrande befolkning 

ger produktionsbortfall på 10 procent.

Den åldrande befolkningen i Sverige f år ekonomiska 

konsekvenser som blir mycket sv åra att hantera. 

Produktionsbortfallet under de kom mande decennierna 

kommer att bli n ärmare 10 procent. Med dagens 

skattesatser och utan minskade utgifter kommer pressen 

på finanserna att leda till v äxande underskott och 

accelererande skuldsättning. 

Finanspolitiken är för svag f ör den v älfärdsreserv som 

behöver byggas upp. Överskottsmålet måste höjas, 

skriver SNS Konjunkturråd i sin årliga rapport.

Befolkningen i Sverige åldras. Att vi lever l ängre och att 

många av oss kan se fram emot många angenäma år efter 

pensioneringen är goda nyheter . Ändå präglas den 

omfattande diskussionen kring effekterna av en åldrande 

befolkning av djupa suckar och bekymrade miner.

Det hänger samman med att den demografiska 

omställningen i Sverige och andra länder får betydande 

ekonomiska konsekvenser som - med en oklok 

ekonomisk politik - kan bli mycket besv ärliga att 

hantera. De n ärmaste åren bör därför utnyttjas f ör att 

minska statsskulden och stärka de offentliga finanser na. 

Det ger ett gott utg ångsläge för att möta de kommande 

offentlig-finansiella påfrestningarna som den åldrande 

befolkningen leder till. 

Årets rapport fr ån SNS Konjunkturrå d, "Finanser f ör 

framtida välfärd", ägnas åt dessa fr ågor. Det finns 

anledning att känna oro fö r dagens finanspolitik. Den 

offentliga sektorns sparmål om ett överskott på 2 procent 

av BNP är för närvarande inte uppfyllt. Åren 2001 och 

2002 försvagades det strukturella överskottet med cirka 

2 procent av BNP och det är nu cirka 1 procen t av BNP, 

en procentenhet lägre än målet. Vi tvivlar ocks å på de 

officiella prognoser som visar att målet kommer att 

uppnås inom några år. 

Robust situation 

Även om den statsfinan siella situationen fortfarande är 

rätt robust inneb är försvagningen av finanspolit iken att 

vi riskerar att försitta möjligheten att de kommande åren 

finanspolitiskt bädda för att bättre kunna hantera de 

påfrestningar som kommer att pr ägla svensk ekonom i i 

framtiden. Dagens finanspolitik best ämmer 

förutsättningarna för finansieringen av framtidens 

välfärd.

Förutsättningarna för en l ångsiktigt ansvarsfull 

finanspolitik borde vara goda. I sp åren av den djupa 

krisen i början av 1990-talet, och i ljuset av 

erfarenheterna från 1970- och 1980-talens alltf ör 

fi anspolitik, skapades ett medelfristigt 

f förutom

överskottsmålet, den nya budgetprocessen med dess 

utgiftstak samt balanskravet för kommuner och landsting 

Fram till nu är erfarenheterna av detta finanspoliti ska 

regelverk goda. Överskottsmålet och utgiftstaken för de 

statliga utgifterna har bidragit till att konsolidera 

saneringen av de offentliga finanserna . Överskottsmålet 

överträffades med r åge under n ågra år och utgiftsta ken 

har medfört att utgiftsa ndelen kunnat minska till cirka 

55 procent av BNP. 

Men åren strax f öre millennieskiftet va r också en 

tacksam tid att bedriva ekonomisk politik i. Den starka 

ekonomiska återhämtningen efter 1990-talskrisen  ledde 

till några år med h ög ekonomisk tillväxt och därmed 

ökade skatteintäkter. Därtill medf örde börsuppgången 

extraordinära skatteintäkter. En snabbt minskande 

arbetslöshet och ökande sysselsättning bidrog till l ägre 

offentliga utgifter. Det var m öjligt att kombinera h öga 

överskott i de offentliga finanserna med s åväl 

skattesänkningar som ökade offentliga utgifter inom 

vissa områden. 

Rekordåren över

De målkonflikter, som under nå gra år doldes av den 

mycket goda statsfinansi ella utvecklingen, mellan 

behovet att bädda för framtiden i form av överskott i de 

offentliga finanserna, önskemål om s änkta skatter 

respektive ökade offentliga utgifter kommer nu alltmer i 

förgrunden. Återhämtningens rekordår för de offentlig a 

finanserna är definitivt över.

Den demografiska utvecklingen sätter de offentliga 

finanserna under press fr ån två håll. Dels kommer den  

att minska den potentiella tillv äxttakten i svensk 

ekonomi. Våra beräkningar indikerar att den blir 0,3 

procentenheter lägre per år fram till 2030, vilket 

ackumulerat över perioden innebär ett 

produktionsbortfall på närmare 10 procent. Eftersom 

tillväxten i skatteunderlaget är mycket nära kopplad till 

produktionsutvecklingen i ekonomin är den minskade 

tillväxten ett hot mot finansieringen av det offentliga 

välfärdssystemet. 

Dels leder den demografiska utvecklingen till ett stigande 

tryck på ökade offentliga utgifter från runt år 2015 och 

framåt. Det beror p å ökande kostnader för pensioner 

liksom ökade kostnader f ör sjuk- och hä lsovård samt 

äldreomsorg när andelen äldre ökar. 

Med dagens skattesa tser och utan s ärskilda åtgärder på 

utgiftssidan kommer denna press p å de offentliga 

finanserna att leda till växande underskott och en 

accelererande skuldsättning. Det är en oh ållbar 

utveckling och den kommer f örr eller senare att tvi nga 

fram åtgärder så att den offentliga sektorns 

budgetrestriktion upprätthålls.

När det gäller pensionss ystemet har m ånga av de sv åra 

avvägningarna mellan finansiering i dag eller i framtiden 

och utgiftsnivåernas utveckling redan gjorts. F ör den 

övriga offentliga sektorn är det hög tid att g öra 

motsvarande avvägningar. Om saldomålet uppnås de 

kommande åren, och givet de ber äknade överskotten 

inom ålderspensionssystemet, så är den statliga  sektorns 

implicita överskottsmål mellan noll och en procent fra m 

till år 2010. 

Det är inte tillräckligt för att någon "v älfärdsreserv" ska 

kunna ackumuleras. Skulle skattetrycket till åtas öka i 

takt med att skattebaser krymper och utgifter stiger 

behöver skattekvoten öka med cirka 5 procen tenheter 

fram till år 2030.

Alternativet är att de offentli ga finanserna den närmaste 

tiden förstärks med motsvarande 2 till 3 procentenheter . 

Med det l ägre överskottet stabiliseras statsskulde n fram 

till år 2050. För att uppnå en verkligt hållbar utveckling 

måste skatter höjas eller utgifter s änkas (eller både och) 

så att sparandet initialt blir cirka 3 procent av BNP. I och 

med att dagens r äntekostnader då er sätts med 

avkastningen på en uppbyggd förmögenhet kan 

statsskulden stabiliseras även på riktigt lång sikt.

För att hantera s åväl dagens som morgondagens 

utmaningar på ett samhällsekonomiskt rimligt sätt bör 

finansministern nu prioritera att finanspolitike n stramas 

upp. Våra rekommendationer kan sammanfattas i sex 

punkter.

Ett mer ambiti öst överskottsmål för staten. Vi förordar 

att överskottsmålet modifieras i två avseenden. Dels bör 

dagens mål som är formulerat för hela den konsoliderade 

offentliga sektorn, det vill s äga staten, 

ålderspensionssystemet samt kommuner och landsting, 

definieras om till ett separat överskottsmål för den 

statliga sektorn. Dels b ör överskottsmålet bli mer 

ambitiöst. 

Statens finansiella sparande i genomsnitt över 

konjunkturcykeln bör vara 1 procent av BNP fram till å r 

2015. Med ett ber äknat överskott i 

ålderspensionssystemet på cirka 2 procent av BNP de 

närma genomsnitt av beskattningsbara inkomster ö
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Inte endast i Stockholmsområdet. SNS forskningsrapporter och verksamhet 
uppmärksammas över nästa hela Sverige, framförallt på de orter där det f nns 
lokalgrupper.

SNS i medierna
Att SNS är välkänt bland publicister, politiker och andra opini-
onsbildare f ck vi bekräftat genom image-undersökningen. En 
ytterst liten minoritet svarade att de inte hört talas om SNS, 
medan närmare 80 procent förknippade SNS med ”ekonomisk 
politik och ekonomiområdet”.

Pressklippsf oden under 2003 har dock i stor utsträckning  
genererats av ett par andra projekt:  Fler kvinnor på ledande 

poster i näringslivet (se s 8-9),  Den svenska skolan – effektiv 

och jämlik (Välfärdspolitiska rådets rapport 2003)  (se s 17) 
och Demokratirådets rapport Demokrati i EU, liksom andra 
evenemang med anknytning till EU som framtidskonventet,  
grundlagsförslaget och EMU-debatten (se s 14 och 21).

SNS-seminarier i etermedia
Under 2003 började SVT24, den digitala kanalen, sända från 
SNS seminarier och konferenser – ibland i direktsändning. Un-
der året var det sex olika konferenser som digital-TVs tittare 
kunde ta del av. Samarbetet fortsätter under 2004. ■ Panelist sedd genom SVT24:s kamera (se s 42-43!). Genom SvT24-sändningar 

har SNS nått en ny stor och spridd publik.
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Under 2003 publicerade SNS F örlag 36 titlar, varav sex var 
nya upplagor. Tio titlar är sprungna ur SNS forskningsprojekt. 
Övriga är läroböcker/kunskapsböcker, debattböcker och essäer 
inom områdena ekonomi och politik.
    En angel ägen uppgift för SNS Förlag är att få våra främ-
sta aktiva forskare att skriva l äroböcker och kunskapsböcker 
inom sina respektive områden – att den senaste forskningen 
får genomslag i nya h ögkvalitativa läroböcker för universitet 
och högskolor. Det är också viktigt att forskarna deltar i debat-
ten genom sina böcker, i vilka de formulerar policyslutsatser 
i centrala samhällsfrågor. Dessa böcker, rapporter och skrifter 
utgör också ett viktigt underlag för SNS konferens- och lokal-
gruppsverksamhet.

Det egalitära samhället
Den fjärde väckelsen och jämlik-

hetens framtidsutsikter av Robert 
W Fogel är en uppslagsrik historisk 
bok med en spännande diskussion 
kring den nya v ågen av politiskt 
tänkande och reformer för att ska-
pa ett egalit ärt samhälle. Genom 
att def niera jämlikhet i termer av 
lika rättigheter och möjligheter av-
speglas de nya f örhållanden som 
nu råder i ett samhälle vars största 
brist ligger i en själslig ojämlikhet, 
menar Fogel. Gunnar Wetterberg skrev i Sydsvenska Dagbla-
det att boken ”förtjänar många läsare, begrundan och kanske 
gensagor. Det skulle debatten om j ämlikheten må bra av.” 
Författaren f ck nobelpriset i ekonomi 1994.

Att leva i terrorismens tid
Hur bör begreppet terrorism def nieras? Och stämmer det verk-
ligen att miljontals muslimer hyllar Usama bin Ladin? I en anto-

logi, Terrorismens tid redigerad 
av Gunnar Jervas, utreds både 
frågan om terrorismens r ötter 
och hur detta ”moderna” krig 
bedrivs och vilka effekter det 
får. ”Terrorismens tid är en 
rykande aktuell liten bok ”, 
skrev Carl Johan Gardell i  
Upsala Nya Tidning.

Världens miljö under 
100 år
Det föregående århundradet 
var ett bisarrt, i grunden helt 
unikt skede, i historien. Be-
folkningen på jorden fyrfaldi-
gades, vi gjorde slut på resur-
ser i hittills oanade mängder, 
vi förändrade jordens ekolo-
gi. Något liknande kommer 
aldrig mer att inträffa. Det är 
slutsatsen i den mycket uppmärksammade boken, Någonting är 

nytt under solen av John McNeill. Nils Lewan skrev i anmälan 
av boken att ”vissa böcker blir man glad över. Denna bok är 
en av dem. Det är ganska naturligt dubbelt; glad över att den 
f nns att ta del av, sorgsen över så mycken mänsklig dårskap.” 
Boken var en av SNS Förlags storsatsningar under 2003 – full 
av fakta, anekdoter och skarpögd analys.

Aldrig tidigare kommer så många att lämna 
arbets livet under så kort tid
Fram till 2015 kommer drygt en och en halv miljon människor, 
motsvarande 40 procent av den nuvarande arbetsstyrkan, att 
gå i pension. I boken Generationsväxlingen och de sju dödssyn-

derna analyserar Rolf Ohlsson och Per Broomé denna historiskt 
unika händelse. Det största hotet är inte att det blir brist p å 
människor i arbetslivet, utan att det blir brist på kunskap och er-
farenhet. Verksamhe-
ter med snedfördelad 
åldersstruktur lever 
farligt när genera-
tionsväxlingen slår 
till med full kraft. I 
det svenska närings-
livet finns, menar  
författarna, sju olika 
åldersstrukturer, som 
kan förknippas med 
de sju dödssynderna 
– lättjan, högmodet, 
avunden, frosseriet, 
girigheten, vreden 
och liderligheten.

SNS FÖRLAG  |  I centrum för utbildning och debatt
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Det sociala kapitalet
Om jag inte kan lita på att andra 
betalar skatt, lyder lagen och  
är okorrumperade, varf ör ska 
då jag sk öta mig? S å går sam-
hället ner sig i onda cirklar av  
ömsesidig misstänksamhet. Om 
dessa fenomen har Bo Rothstein 
skrivit en inträngande, detaljerad 
och lösningsorienterad bok med 
titeln Sociala fällor och tillitens  

problem.  Det som bäst förklarar 
skillnader mellan olika samhällen 
i fråga om allmän tillit är graden av förtroende för myndigheters 
opartiskhet och frihet från korruption, menar Rothstein. ”Detta 
angelägna och superspännande ämne utvecklar Bo Rothstein 
djuplodande”, skrev Broderskap. LO-tidningen skrev att Roth-
steins bok är dubbelt intressant för facket eftersom han i stor 
utsträckning exemplif erar med de svenska arbetsmarknadsre-
lationerna och välfärdssystemen.

EU som ideologiskt projekt
Vad är det för krafter som driver p å EU-integrationen? Det 
är ideologerna som driver EU-projektet fram åt, hävdar Kjell 
Goldmann i Övernationella idéer. EU som ideologiskt projekt. 
Skarpsinnigt och med stor kunskap undersöker Goldmann om 
själva EU-projektet kan ses som uttryck för de fyra ideologiska 
traditionerna konservatism, liberalism, demokratisk socialism 
och ekologism. ”Det är upplysande läsning, och för den som är 
intresserad av att förstå sin egen inställning till EU är boken att 
rekommendera”, skrev Alex Ljungvall i Sundsvalls Tidning.

Folkomröstningen om euron
Inför folkomröstningen om euron producerade SNS F örlag 
en kunskapsbok om den gemensamma valutan med titeln Allt 

om EMU, författad av Martin Ådahl och Jörgen Eklund. Den 
f ck av pressen det högsta betyget av den mängd litteratur som 
publicerades i ämnet. Ung center skrev att ”om man vill lära 
sig allt om EMU, utan att känna att man blir styrd av ja- eller 
nej-argument är ’Allt om EMU’ ett bra alternativ ”. Lättläst, 
pedagogisk, gedigen, faktasp äckad var andra omd ömen om 
boken. Boken är lika aktuell i dag om man vill sätta sig in hur 
valutaunionen fungerar.

Globaliseringen
Vi lever just nu i en period av  
betydande historisk omvandling. 
De förändringar som p åverkar 
oss är inte bara begr änsade till 
vissa delar av vår planet utan gör 
sig påminda så gott som överallt. 
I En skenande värld ger Anthony 
Giddens en tankev äckande be-
skrivning av hur de globala f ör-
ändringarna inverkar på hela vår 
tillvaro.

I Världshandeln – utveck-

ling, aktörer och spelregler  
förklarar Peter Kleen, Claes 
Moberg och Gunnar Palm  
hur den internationella  
ekonomin fungerar. Utbytet 
av varor, tjänster, kapital, 
arbetskraft och kunskap  
mellan olika länder beskrivs. 
”En mycket givande bok för 
den som är intresserad av  
hur den internationella han-
deln utvecklas”, skrev Jonas 
Ransgård i Bibliotekstjänst. 

Pocketuniversitetet
Pocketuniversitetet är namnet på en ny serie som håller pock-
etvärldens låga priser, men samma höga kvalitet som förlagets 
övriga läroböcker.

SNS Förlag är det första svenska förlaget som på detta sätt 
introducerar en serie billiga l äroböcker för studenter. Det är 
dessutom en möjlighet för den intresserade allmänheten att för 
en billig penning ta del av högkvalitativ facklitteratur.

De fyra första titlarna är Tillämpad makroekonomi, Stats-

skick, Svensk författningspolitik samt Industriell ekonomi. ■

Totalabonnemang 
på SNS-böcker
Vi erbjuder företag och 

myndigheter att abon-

nera på SNS Förlags hela 

utgivning för år 2004, in-

klusive nya upplagor, för 

4 800:-. För närvarande 

ha vi 70 abonnenter. 
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Arne M Anderson, Per-Olof Bjuggren och Olle Ohlsson: 
Industriell ekonomi

Lars Bergman och Marian Radetzki: Global klimatpolitik. 
Konsekvenser för Sveriges ekonomi och energisektor

Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Alan B 
Krueger: Välfärdspolitiska rådets rapport 2003: Den svenska 
skolan – effektiv och jämlik? 

Benny Carlson: Amerikansk välfärdskapitalism och social 
ingenjörskonst

Europas grundlag. Framtidskonventets förslag till konstitution 
för EU

Ronald Fagerfjäll: Så spräcker vi glastaket! En handbok om 
hur det privata näringslivet ska kunna rekrytera och utveckla 
3 000 nya kvinnliga toppchefer

Robert William Fogel: Den fjärde väckelsen och jämlikhetens 
framtidsutsikter

Anthony Giddens: En skenande värld. Hur globaliseringen är 
på väg att förändra våra liv

Kjell Goldmann: Övernationella idéer. EU som ideologiskt 
projekt

Gunnar Jervas m f : Terrorismens tid

Lars Jonung (red): På jakt efter ett nytt ankare. Från fast 
kronkurs till inf ationsmål

Lauri Karvonen: Statsskick. Att bygga demokrati

Peter Kleen, Claes Moberg och Gunnar Palm: Världshandeln. 
Utveckling, aktörer och spelregler

Hans Landström (red): Småföretaget och kapitalet. Svensk 
forskning kring små företags f nansiering

Charles E Lindblom: Marknad och samhälle

Ingvar Mattson och Olof Petersson (red): Svensk författnings-
politik

J R McNeill: Någonting är nytt under solen. 1900-talets 
miljöhistoria

Per Molander: Staten och kommunerna

Per Molander och Hannu Normi: På spaning efter folkviljan. 
Röstning bland osäkra väljare

Rolf Ohlsson och Per Broomé: Generationsväxlingen och de 
sju dödssynderna. Om ålder, kompetens och organisation

Mats Persson och Eva Skult (red): Tillämpad makroekonomi

Olof Petersson (red), Ulrika Mörth, Johan P Olsen och Jonas 
Tallberg: Demokratirådets rapport 2003: Demokrati i EU

Pernilla Petrelius Karlberg: Kvinnor i koncernstyrelser. 
Nomineringsdiskussioner och beslut 2003

Monica Renstig: Kvinnliga chefer i näringslivet – så ser det ut!

Bo Rothstein: Sociala fällor och tillitens problem

Eivind Smith (red): The Constitution as an Instrument of 
Change

Birgitta Swedenborg (red): Varför är svenskarna så sjuka?

Hans Tson Söderström (red), Erik Berglöf, Bengt Holmström, 
Peter Högfeldt och Eva M Meyersson Milgrom: Ekonomirå-
dets rapport 2003: Ägarmakt och omvandling. Den svenska 
modellen utmanad

Jan Wallander: Decentralisation – Why and How to Make it 
Work

Martin Ådahl och Jörgen Eklund: Allt om EMU

Nya upplagor:
Moses Abramowitz: Tankar om tillväxt, 2:a upplagan

Johan Myhrman: Hur Sverige blev rikt, 2:a upplagan

Olof Petersson: Statsbyggnad, 4:e upplagan

Håkan Pihl: Miljöekonomi för en hållbar utveckling, 3:e upp-
lagan

Robert B Reich: Arbete – folkens välstånd, storpocket

Åke Sandberg (red): Ledning för alla?, 4:e upplagan

SNS FÖRLAG  |  Hela utgivningen år 2003

På tioårsdagen av kronans fall 
19 november 2002 samlades 
f era av dem som var centrala 
aktörer och beslutsfattare hös-
ten 1992. Det ledde under 2003 
till antologin På jakt efter ett 
nytt ankare – från fast kronkurs 
till inf ationsmål. 
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Förtroenderådet är SNS h ögsta be-
slutande organ med f ör närvarande 
120 valda ledam öter. Ordförandena i 
lokalgruppernas styrelser är därutöver 
självskrivna ledamöter av r ådet. Rådet 
sammanträder två gånger per år.

Hedersledamöter

Tore Browaldh  1988

Claes Dahlbäck  1999

Erik Dahmén   1990

Gustaf Douglas  1998

Stig Ramel  1993

Sven H Salén  1997

Marcus Storch  1997

Sven Söderberg  1996

Lars-Erik Thunholm  1988

Jan Wallander  1990

 

Övriga valda ledamöter 2003
Inga-Britt Ahlenius

Carl Ameln

Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson AB 

Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan

Erik Belfrage, SEB

Lars M Berg, Net Insight

Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm 

Hans Bergström

Nils Gunnar Billinger, Post- och telestyrelsen

Johan Björkman, Skanditek

Staffan Bohman, Sapa

Ingrid Bonde, Finansinspektionen

Mona Boström, Landstinget Halland

Bengt Braun, Bonnier AB

Gunnar Brock, Atlas Copco

Hans Brundin, Siemens Building Technologies

Peggy Bruzelius

Håkan Bryngelson, Vasakronan 

Birgitta Böhlin, Försvarets Materielverk

Madeleine Caesar, KK-stiftelsen

Fredrik Cappelen, Nobia

Maria Curman, Bonnier Förlags AB

Hans Dalborg, Nordea

Agneta Dreber, Livsmedelsföretagen 

Katja Elväng, Didaktus Skolor

Lars Engwall, Uppsala universitet

Per Eriksson, Vinnova

Per-Olof Eriksson 

Roland Fahlin

Kjell-Olof Feldt 

Eva Fernvall, Vårdförbundet

Lilian Fossum, Electrolux

Ulrika Francke, SBC

Thomas Franzén, Riksgäldskontoret 

Lars Frithiof, Sydkraft

Per From, AstraZeneca

Christer Gardell, Amaranth Capital Advisory

Eva Gidlöf, Eva Gidlöf Management

Yvonne Gustafsson, Ekonomistyrningsverket

Sören Gyll, Svenskt Näringsliv

Lars Gårdö, 3i

Sven Hagströmer, Investment AB Öresund 

Susanna Hakelius Popova

Carl B Hamilton, Handelshögskolan i 

Stockholm

Tom Hedelius, Industrivärden

Clas Åke Hedström, Sandvik 

Magnus Henrekson, Handelshögskolan i 

Stockholm

Bjarne Holmquist, Gunnebo

Staffan Håkanson, Bombardier Transportation

Ulf Jakobsson, IUI 

Kjell Jansson, Tullverket

Urban Jansson

Gösta Jedberger, Praktikertjänst

Leif Johansson, Volvo

Lars G Josefsson, Vattenfall

Peter Kleen, Kommerskollegium

Hans Larsson

Per E Larsson

Maria Lilja

Assar Lindbeck, IIES, Stockholms universitet

Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen 

Nils Lundgren, Veraciter

Annika Lundius, Sveriges Försäkringsförbund

Bernt Magnusson, Swedish Match

Johan Malmquist, Getinge

Sverker Martin-Löf, SCA

Anders Milton, Röda Korset

Arne Mårtensson, Handelsbanken 

Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden

Lennart Nilsson, AP-fastigheter

Sven-Christer Nilsson, Start-up Factory

Stefan Persson, H&M 

Lars-Eric Petersson

Mats Qviberg, Investment AB Öresund

Lars Ramqvist

Bengt Rydén, OM

Björn Savén, Industri Kapital

Cecilia Schelin Seidegård, Karolinska

Universitetssjukhuset

Melker Schörling, Securitas 

Guje Sevón, Handelshögskolan i Stockholm

Jan Sjöqvist, Swedia Networks

Ingemar Skogö, Vägverket

Michael Sohlman, Nobelstiftelsen 

Anitra Steen, Systembolaget

Olof Stenhammar, OM HEX

Ingemar Ståhl, Lunds universitet

Lennart Sundén, Swedish Match

Jan-Erik Sundgren, Chalmers Tekniska 

Högskola

Bo Sundquist, Uppsala Universitet

Björn Svedberg 

Kjell Svensson, Cardo AB

FÖRTROENDERÅDET  |  Unikt nätverk i näringsliv och samhälle

Vice ordförande: 
Jacob Palmstierna, Crédit Suisse First Boston

Vice ordförande: 
Anna Hedborg, Riksförsäkringsverket

Ordförade: 
Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB
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Roland Svensson

Bo Södersten, Internationella Handels-

högskolan i Jönköping

Sverker Sörlin, SISTER

Daniel Tarschys, Stockholms Universitet

Lars H Thunell, SEB

Michael Treschow, Ericsson

Christina Ullenius, Karlstads universitet

Gabriel Urwitz, Segulah 

Anders Wall, Beijerinvest 

Jacob Wallenberg, SEB

Bengt Westerberg, Vetenskapsrådet 

Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen

Lars Wohlin

Carl Johan Åberg 

Erik Åsbrink

Leif Östling, Scania

Förtroenderådsmöten i juni 2003 och januari 2004

Katja Elväng och Carl-Johan Bonnier Avtackning av den yngre referensgruppen, 
projektet för f er kvinnor på ledande poster

Stig Ramel

Lars-Erik Roos och Göran Ennerfelt Hans Bergström Birgitta Swedenborg och Assar Lindbeck

Tore Browaldh och Lars-Erik Thunholm som var 
med och grundade SNS för 56 år sedan

Ines Uusmann, Anitra Steen och Anders Wahrolén

Anders Lindström och Göran Ennerfelt Gunnar Hökmark, Anna Hedborg, Göran Ennerfelt m f Hans Dalborg och Carl-Johan Bonnier
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Nya i förtroende-
rådet 2003 (valda 
ledamöter; lokal-
gruppsordförande 
se s 27)

Lokalgruppsordförande 2003

Mona Boström, Landstinget Halland 

(Halmstad)

Jan O Cedwall, Thorsman & Co 

(Nyköping/Oxelösund)

Michael Daun, Fluidminds (Bryssel)

Karl-Gunnar Dybing, S E B Private Bank 

(Zürich)

Carl G Edlund, Engenheiro (Lissabon)

Claes Egnell, Adv.f rman Glimstedt 

 (Norrköping)

Claes Ericson, Handelsbanken (Jönköping)

Monica Ericsson, Västerås Stad (Västerås)

Anders Furbeck, LKAB (Luleå)

Anders Grahn (Örnsköldsvik)

Magnus Grill, Öresundskraft (Nordvästra 

Skåne)

Ann-Cathrine Haglund (Uppsala)

Erik Hägglöv, Sparbanken Nord (Piteå/

Skellefteå)

Ola Johnsson, LKAB (Kiruna)

Tord Kyhlstedt, Electrolux (Tokyo)

Jan-Olof Lindberg, Öhrlings Pricewaterhouse 

(Gävle/Sandviken)

Peter Ling-Vannerus, SEB (Paris)

Åke Lönnberg, Internationella Valutafonden 

(Washington)

Roland Möller, r,e,m,consult GmbH & Co 

(Frankfurt )

Nils Nilsson, Högskolan i Kalmar (Kalmar)

Björn Ogard, Samhall (Malmö/Lund)

Anders Rahm, Östgöta Brandstodsbolag 

(Linköping)

Ulf Riese, Handelsbanken Finans (Stockholm)

Lars-Erik Roos, Holmen Paper (Hallstavik)

Leif Rönnbäck, LKAB (Malmberget)

Robert Serén, Radionet (Helsingfors)

Marie Simonsson, Almi Företagspartner, 

Jämtland (Östersund)

Bengt B:son Sjögren, Interverbum             

(Chicago)

Robert Stenram, Swedbank (London)

Anders Söderholm, Handelshögskolan i 

Umeå (Umeå)

Peder Treschow, Karsholms Gods                  

(Kristianstad)

Ines Uusmann, Boverket (Karlskrona)

Lennart Waara, Örebro kommun (Örebro)

Anders Wahrolén, Södra Skogsägarna           

(Växjö)

Pernilla Wigren, Falu Rödfärg (Dalarna)

Rolf Wolff, Handelshögskolan Göteborg       

(Göteborg)

Kjell Öhman, NyföretagarCentrum Skövde    

(Skaraborg)

Lilian Fossum Gunnar Brock Guje Sevón Hans Dalborg

Ingrid Bonde Leif Östling Cecilia Schelin-Seidegård Yvonne Gustafsson Katja Elväng

Annika Lundius Viveca Ax:son Johnson Lars Frithiof Magnus Henrekson Mats Qviberg

Nya i förtroenderådet och lokalgruppsordförande
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VETENSKAPLIGA RÅDET  |  ”Successivt ökad ambitionsgrad”

SNS Vetenskapliga råd

Lars Calmfors (ordf), professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms 

universitet

Susanne Ackum, f l dr, generaldirektör, Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering, Uppsala universitet

Per Davidsson, professor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap, 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 

Lauri Karvonen, professor i statsvetenskap vid Åbo akademi

Rolf Ohlsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet (avled i jan 2004)

SNS Vetenskapliga råd bidrar till utform-
ningen av SNS forskningsstrategi. Rådet 
bidrar också till att stärka SNS kontakter 
med det svenska och internationella fors-
karsamhället.

Ett återkommande tema under årets diskus-
sioner var omorienteringen av SNS forsk-
ningsprof l, som bland annat innebär att 
Demokratirådet från 2005 ägnas åt medier, 
makt och medborgare samt att demograf , 
arbetsmarknad och kompetens blir ett prio-
riterat område för SNS forskning. 

FYRA FRÅGOR TILL Lars Calmfors, professor i nationaleko-
nomi, Institutet för internationell ekonomi, och ordförande i 
SNS Vetenskapliga råd:
 
Vilken tycker du är din och dina kollegers i rådet viktigaste 
funktion för SNS forskning?
Att fungera som ”bollplank” för SNS ledning att testa olika 
idéer på. Vi diskuterar prioriteringen mellan olika områden 
och i vilken grad nya forskningsområden kan ersätta gamla. 
Inte minst viktigt är att rådets medlemmar kan ge fortlöpande 
information om hur den akademiska forskningen utvecklas på 
olika områden och vilka tillfällen som kan vara intressanta för 
SNS att gripa i f ykten.

Du har varit ledamot sedan 1990 och ordförande sedan 1999 
– vilka är de främsta förändringarna i SNS forskning under 
den tid du kan överblicka? 
Ambitionsgraden har successivt ökat, vilket jag tycker är väl-
kommet. Men det ställer också hårda krav på prioriteringar 
för att kvaliteten ska kunna upprätthållas. En annan väsentlig 
förändring är att statsvetenskapliga och Europapolitiska frågor 
successivt kommit att spela en större roll i SNS verksamhet.

 Utmaningen för SNS är att både upprätthålla kraven på 
ekonomisk-politisk relevans och en så hög vetenskaplig kvalitet 
att det betraktas som meriterande för forskare att delta i olika 
SNS-aktiviteter. 

Vilket eller vilka forskningsprojekt som SNS genomfört skulle 
du ranka högst i termer av angelägenhetsgrad och kvalitet? 
Det mest lyckade forskningsprojektet som SNS genomfört under 
senare år är förmodligen det s k NBER-projektet som publi-
cerades 1995, där SNS sammanförde etablerade amerikanska 
nationalekonomer med yngre svenska ekonomer i gemensamma 
analyser av den svenska ekonomin. Projektet höll hög akade-
misk nivå och var samtidigt i allra högsta grad ekonomisk-
politiskt relevant. Samtidigt bidrog det till att engagera yngr e 
svenska ekonomer i den aktuella samhällsdebatten.

Är det något du saknar i SNS forskning?
Jag skulle vilja se mer forskning inom avregleringar och konkur-
rens. De förändringar som har genomförts inom t ex el, tele, 
kommunikationer och offentlig sektor har inneburit betydande 
effektiviseringar. Samtidigt står det klart att avregleringarna  
ofta också fört med sig oförutsedda problem som ofta lett  
till betydande kritik. Jag tror det är viktigt med systematiska  
analyser av den utveckling som skett. Här borde SNS kunna 
spela en aktiv roll.

 Jag skulle också vilja se att SNS lyckades engagera sig  
ännu mer i Europafrågor, särskilt på det ekonomiska området. 
Slutligen borde SNS i ännu högre grad än idag kunna knyta 
ihop den statsvetenskapliga forskningen om konstitutionella 
frågor med den nationalekonomiska forskningen om politisk 
ekonomi. ■ 

Fr v: Lauri Karvonen, Per Davidsson, Lars Calmfors, Tore Ellingsen och Susanne Ackum.
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Associerade forskare

Professor Torben M Andersen, Århus universitet 

Docent Anders Anell, Inst. för Hälso- och sjukvårdsekonomi 

(IHE), Lund

Professor Per-Olof Berg, SSES

Professor Erik Berglöf, SITE

Professor Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Anders Björklund, Stockholms universitet

Docent Benny Carlsson, Lunds universitet

Professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University

Professor Per-Anders Edin, Uppsala universitet

Professor Charles Edquist, Lunds universitet

Professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm 

Fil dr Lena Ewertsson, Göteborgs universitet

Ekon dr Martin Flodén, Handelshögskolan i Stockholm 

Docent Peter Fredriksson, Uppsala universitet   

Docent Mattias Ganslandt, IUI

Professor Thorvaldur Gylfason, Islands universitet, Reykjavik

Professor Anita Göransson, Göteborgs universitet

Professor Bengt Holmström, MIT

Professor Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Docent Peter Högfeldt, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Merle Jacob, Handelshögskolan i Köpenhamn

Docent Karl Magnus Johansson, Södertörns högskola 

Professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet

Professor Bengt Kriström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Professor Christer Lundh, Lunds universitet

Docent Eva M Meyersson Milgrom, MIT

Docent Ulrika Mörth, Stockholms universitet

Professor Jan-Evert Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola 

Fil dr Dan-Olof Rooth, Högskolan i Kalmar

Fil dr Ingrid Schild, Umeå universitet 

Professor Göran Skogh, Linköpings universitet

Professor Eivind Smith, Oslo universitet

Professor Erling Steigum, Handelshøyskolen BI, Norge

Docent Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet

Professor Lars Söderström, Lunds universitet

Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm

Fil dr Jonas Tallberg, Lunds universitet

Professor Gunnar Törnqvist, Lunds universitet

Professor Clas Wihlborg, Handelshögskolan i Köpenhamn

Professor Hans Wijkander, Stockholms universitet

Övriga externa forskare

Professor Zoltan Acs, University of Baltimore, USA

Professor Eirik Amundsen, Universitetet i Bergen

Professor David Audretsch, Indiana University, USA

Professor Vernon Bogdanor, University of Oxford

Fil dr Anne Boschini, Stockholms universitet

Professor James M Buchanan, George Mason University, 

Fairfax, Virginia

Professor Roger D Congleton, George Mason University, 

Fairfax, Virginia

Doktorand Maria Edström, JMG, Göteborgs universitet

Dr Denny Ellerman, Center for Energy & Environment 

Policy Studies, MIT

Fil dr Ylva Elvin-Nowak, Transferens

Professor Henry Etzkowitz, State University of New York

Professor Maryann Feldman, Johns Hopkins University, USA

Professor Luke Georghiou, University of Manchester

Fil dr Martin Hill, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Lennart Hjalmarsson, Göteborgs universitet

Professor Bengt Jönsson, Handelshögskolan i Stockholm

Jur dr Jan Kellgren, Linköpings universitet

Professor Alan B Krueger, Princeton University

Doktorand Anders Isaksson, Umeå universitet

Fil dr Per Kågeson, Svenska Naturskyddsföreningen

Docent Lars-Åke Levin, Linköpings universitet

Fil dr Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet och 

IIASA i Wien

Professor Dennis C Mueller, Universität Wien

Professor Johan P Olsen, Universitet i Oslo 

Professor Luigi Orsenigo, Universitá Bocconi, Milano

Doktorand Pernilla Petrelius, Handelshögskolan i Stockholm

Docent Clas Rehnberg, Karolinska Institutet

Doktorand Johanna Romare, Linköpings universitet 

Professor Allen Schick, University of Maryland och 

The Brookings Institution

Professor Matthias vd Schulenburg, Universität Hannover

Professor Hans Sjögren, Linköpings universitet

Professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm

Fil dr Heléne Thomsson, Transferens

Professor Roy Thurik, Erasmus University, Nederländerna

Professor R Kent Weaver, Georgetown University

Doktorand Christian Vintergaard, Handelshögskolan, Köpenhamn

Rolf Ohlsson, 1944–2004

Rolf Ohlssons sista bok blev Generationsväxlingen och de sju dödssynderna , en bok som är ett 
bevis på Rolfs kreativitet och lekfullhet parad med stor seriositet. Hans beläsenhet var imponerande 
och han fann ofta inspiration för sina samhällsvetenskapliga arbeten i skönlitteraturen. I sin sista 
bok hämtade han näring i bland annat Dantes Inferno och Chaucers Canterbury Tales. På bilden 
ses Rolf Ohlsson vid seminariet då boken presenterades och diskuterades. Hans engagemang för 
det han åtog sig var alltid stort och hans iver att f nna nya perspektiv och vinklingar p å svåra 
samhällsproblem var outsinlig. Med hans bortg ång i januari i år har Sverige förlorat en av sina 
stora samhällsvetare.

Bland de böcker som han publicerade på SNS Förlag kan nämnas Ålderschocken (1988), Gene-
rationseffekten (1989), Operation sjukvård (1993), Från arbetskraftsimport till f yktinginvandring 
(1994), Varför sitter brassen på bänken?  (1996), Arbetslöshetens dilemma (1998), Bäddat för 

mångfald (2001). ■
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Projekt Huvudansvarig
forskare (SNS-ansvarig)

Övriga forskare Referensgrupps-
ordförande

1. Ekonomisk politik för tillväxt
SNS Ekonomiråd 2003
Projekttid: 2002–2003 
Avrapportering: jan 2003 

Hans Tson Söderström, (Stefan 
Sandström, Per Thulin)

Erik Berglöf, Bengt Holmström, 
Peter Högfeldt och Eva M Meyersson 
Milgrom

SNS Konjunkturråd 2004
Projekttid: 2003–2004 
Avrapportering: jan 2004

Stefan Lundgren Martin Flodén, Erling Steigum och 
Hans Wijkander

Kluster, industriell dynamik och 
sysselsättningsutveckling
Projekttid: 2000–2004

Pontus Braunerhjelm Bo Carlsson, Per Thulin

 

Ny dynamik i det svenska 
innovationssystemet
Projekttid: 2001–2005

Göran Arvidsson Henry Etzkowitz, Luke Georghiou, 
Merle Jacob, Jan-Evert Nilsson, 
Luigi Orsenigo, Ingrid Schild m f 

Lars Nyberg

Den nya ekonomiska geograf n
Projekttid: 2002–2005

Pontus Braunerhjelm Bo Carlsson, Maryann Feldman, 
Christian Helgesson 

Elektronisk kommunikation
Projekttid: 2002–2004

Lars Hultkrantz
(Stefan Sandström)

Lena Ewertsson Ann-Marie 
Nilsson

Entreprenörskap och tillväxt
Projekttid: 2002–2005

Pontus Braunerhjelm David Audretsch, Zoltan Acs, Bo 
Carlsson, Maryann Feldman och 
Roy Thurik

Donationer, forskning, entreprenö-
rer och ekonomisk tillväxt
Projekttid: 2002–2004

Pontus Braunerhjelm Zoltan Acs, Jan Kellgren, Hans 
Sjögren och Göran Skogh m f 

Michael 
Sohlman

SNS Corporate Governance 
Network
Projekttid: 2004–2006

Hans Tson Söderström
(Stefan Sandström)

Erik Berglöf, Bengt Holmström, 
Peter Högfeldt m f 

FORSKNINGSPROJEKT  |  En varierad forskningsportfölj

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 forsknings ledare från SNS. 
Forskarna åtnjuter full akademisk frihet. SNS Vetenskapliga Råd 
medverkar vid sökandet efter lämp li ga forskare. Flertalet projekt 

följs av en re fe rens grupp sam man satt av bl a företrädare för 
SNS medlems företag. Merparten av SNS forskning bedrevs 
under 2003 inom tre hu vud om rå den: Eko no misk politik för 
tillväxt, Väl färds stat i omvandling och Po li ti kens spelregler. 
Härtill kommer sär skil da studier som fal ler utanför dessa  
områden. Projekt bedrivna under 2003 och påbörjade 2004 
framgår av sam man ställ ning en nedan. ■



 SNS VERKSAMHET 2003             41      

Projekt Huvudansvarig
forskare (SNS-ansvarig)

Övriga forskare Referensgrupps-
ordförande

2. Välfärdsstat i omvandling
SNS Välfärdspolitiska råd 2003
Projekttid: 2001–2003 
Avrapportering: nov 2003

Anders Björklund
(Göran Arvidsson)

Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, 
Alan Krueger

Gösta Jedberger

SNS Välfärdspolitiska råd 2004
Projekttid: 2003–2004, 
Avrapportering: nov 2004

Bengt Jönsson, Göran 
Arvidsson

Lars-Åke Levin, Clas Rehnberg, 
Matthias vd Schulenburg

Anders Milton

3. Politikens spelregler/SNS Medieforum
SNS Demokratiråd 2003
Projekttid: 2002–2003 
Avrapportering: juni 2003

Olof Petersson Ulrika Mörth, Jonas Tallberg, Johan 
P Olsen

Björn Svedberg

SNS Demokratiråd 2004
Projekttid: 2003–2004 
Avrapportering: juni 2004

Olof Petersson, Birgitta 
Swedenborg

Lauri Karvonen, Eivind Smith Björn Svedberg

SNS Författningsprojekt
Projekttid: 1999–2004
Avrapportering: juni 2004

Olof Petersson, Birgitta 
Swedenborg

Vernon Bogdanor, James M 
Buchanan, Roger D Congleton, 
Lauri Karvonen, Assar Lindbeck, 
Dennis C Mueller, Torsten Persson, 
Allen Schick, Eivind Smith och R 
Kent Weaver

Björn Svedberg

SNS Medieforum
Projekttid: 2004–2006

Olof Petersson
(Johanna Laurin)

Monika Djerf Pierre, Robert G 
Picard, Jesper Strömbäck, Lennart 
Weibull

Viveca Ax:son 
Johnson 
(Idégruppsordf)

4. Särskilda studier
Global Climate Policy Analysis and 
Implications for the Swedish Energy 
Sector
Projekttid: 2000–2003 
Avrapportering: 2003

Marian Radetzki,
Lars Bergman
(Jan-Olof Edberg)

Eirik S. Amundsen, Denny Ellerman, 
Martin Hill, Lennart Hjalmarsson, 
Bengt Kriström, Per Kågeson och 
Patrik Söderholm

Thomas 
Korsfeldt

Svensk energipolitik och lärdomar 
för framtiden
Projekttid: 2003–2004 
Avrapportering: mars 2004

Marian Radetzki, 
(Jan-Olof Edberg)

Fler kvinnor på ledande poster i 
näringslivet
Projekttid: 2001–2004 
Avrapportering: jan 2004

Göran Arvidsson
(Johanna Laurin)

Maria Edström, Anita Göransson, 
Magnus Henrekson, Pernilla 
Petrelius, Sven-Erik Sjöstrand m f  

Lars H Thunell

Optimal användning av skogsråva-
ran – en samhällsekonomisk analys
Projekttid: våren 2003–hösten 2003 
Avrapportering: dec 2003, 
en rapport våren 2004

Patrik Söderholm
(Jan-Olof Edberg)

Bengt Kriström och Robert 
Lundmark

Lars-Åke 
Helgesson
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MÖTESPLATSEN  |  Konferenser, seminarier och  
 utbildningar 2003

SNS arrangerar årligen i central regi drygt 40 konferenser , 
seminarier och utbildningar, som speglar SNS prioriterade  
områden inom forskning och bokutgivning. Basen är konfe-
renser som kompletteras med snabbm öten och utbildningar. 
Konferensavdelningen genomförde under året 27 konferenser, 
åtta måndagsklubbar och tre utbildningsmöten i Samhällspro-
grammet, sammanlagt 38 m öten. Antalet deltagare uppgick 
till 3 066 personer.

KONFERENSER OCH SEMINARIER

Ekonomisk politik för tillväxt

VARFÖR ÄR SVENSKARNA SÅ SJUKA? 14 januari. Hans Karlsson, 

Anna Hedborg, Mats Persson, Assar Lindbeck, Ed Palmer m f .

FÖRTROENDERÅDSMÖTE, ORDFÖRANDEMÖTE, 

EKONOMIRÅDETS RAPPORT, 28 januari. 

BÖR EUROPAS FINANS- OCH PENNINGPOLITISKA REGELVERK 

REFORMERAS? (i samarbete med Kreab), 12 februari.

EKONOMIRÅDETS VINTERKONFERENS I ÅRE, 27–30 mars. Ingemar 

Hansson, Kristina Persson, Kerstin Hessius, Stefan Lundgren m f . 

VÅRBUDGETEN, 15 april. Jens Henriksson, Jan Häggström, Joakim 

Stymne. 

SKA RÖSTSTARKA AKTIER AVSKAFFAS? 12 maj. Marco Becht, Erik 

Belfrage, Mats Qviberg, Ramsay Brufer, Hans Tson Söderström. 

FÖRETAGSLEDARKONFERENSEN, TYLÖSAND, 20 augusti. Mary 

Robinson, Göran Persson, Richard Freeman, Hans-Olov Olsson, 

Maria-Paz Acchiardo, Göran Johnsson, Hans Karlsson, Mona Sahlin.

DET EKONOMISKA LÄGET OCH DEN EKONOMISKA POLITIKEN, 

23 september. Jonathan Ostry, Klaus Regling, Irma Rosenberg, Bosse 

Ringholm, Ingemar Hanson m f .

KAN MAN REGLERA FRAM FÖRTROENDE? Utfrågning och 

diskussion med Förtroendekommissionen, 10 november. Erik Åsbrink, 

Kerstin Hessius, Marcus Storch, Hans Tson Söderström. 

SNED KONKURRENS OM DEN SVENSKA SKOGEN? 3 december. 

Robert Lundmark, Lars-Åke Helgesson, Sven Wird, Marie Arwidsson.

 

Välfärdsstat i omvandling

VÄLFÄRDSPOLITISKA RÅDET. SKOLAN – EFFEKTIV OCH JÄMLIK? 

26 november. Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, 

Alan B Krueger, Eva-Lis Preisz, Metta Fjelkner, Johnny Nilsson m f . 

 

Politikens spelregler

FÖRTROENDERÅDSMÖTE, ORDFÖRANDEMÖTE, 

DEMOKRATIRÅDETS RAPPORT, 12 juni. 

SVENSK FÖRFATTNINGSPOLITIK, 18 mars. Ingvar Mattsson, 

Pär Nuder, Olof Petersson m f .

 

SNS Europa

BÖR EUROPAS FINANS- OCH PENNINGPOLITISKA REGELVERK 

REFORMERAS? 12 februari. Lars Calmfors, Klas Eklund och Jens 

Henriksson. 

EU SOM IDEOLOGISKT PROJEKT, Europadagen 9 maj. Kjell Gold-

mann, Gunilla Carlsson, Carl B Hamilton, Mattias Goldmann, Sverker 

Gustavsson. 

EMU – EKONOMISK POLITIK OCH DEMOKRATISKT INFLYTANDE, 

3 juni. Torben Andersen, Lars E O Svensson, Anders Sundström, 

Maud Olofsson, Juhana Vartiainen, Sverker Gustavsson. 

EFTER EMU-VALET: VAD HÄNDE OCH VAD HÄNDER NU?, 

15 september. Carl Melin, Arne Modig, Toivo Sjörén, Jesper Ström-

bäck, Gunilla Carlsson, Lars Ohly, Ann-Cathrine Jungar. 

SNS FRAMTIDSSYMPOSIUM I BRYSSEL, 2–3 oktober. Margot 

Wallström, Charlotte Cederschiöld, Daniel Tarschys, Daniel Gros, Paul 

Bergqvist, Ann-Christin Nykvist.

EUROPAS GRUNDLAG, 27 oktober. Sören Lekberg, Maciej Zaremba, 

Olof Petersson, Hans Hegeland.

STATERNA OCH KOMMUNERNA – MOT EN NY MAKTBALANS? 

13 oktober. Per Molander, Eva Mörk, Mats Qviberg, Erik Langby, 

Olof Petersson.

Vem kan man tro på? 

Nätverksträff 25 september.



 SNS VERKSAMHET 2003             43      

Kvinnochefsprojektet

HUR SER REKRYTERINGSBASEN FÖR TOPPOSTER UT och 

SÅ SPRÄCKER VI GLASTAKET! 4 mars. Monica Renstig, Ronald 

Fagerfjäll, Lars Thunell. 

Övrigt

STAFETTVÄXLING, 15 januari. Hans Tson Söderström, Stefan 

Lundgren.

TERRORISMEN SOM SAMHÄLLSFENOMEN I SAMARBETE MED 

UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, 11 mars. Gunnar Jervas, Katinka 

Svanberg, Anders Hellner, Björn Kumm. 

VEM KAN MAN LITA PÅ? SOCIALA FÄLLOR OCH TILLITENS 

PROBLEM, 25 mars. Bo Rothstein, Sten Heckscher, Olof Petersson, 

Göran Ahrne.                                                          

NÅGONTING ÄR NYTT UNDER SOLEN, 24 september. John 

Mc Neill, Sverker Sörlin, Marian Radetzki.

GENERATIONSVÄXLINGEN OCH DE SJU DÖDSSYNDERNA, 

7 maj. Rolf Ohlsson, Kåre Jansson, Jan de Man Lapidoth, Ulrika 

Stuart.

PÅ JAKT EFTER ETT NYTT ANKARE – FRÅN FAST KRONKURS 

TILL INFLATIONSMÅL, 16 juni. Lars Jonung, Urban Bäckström, 

Klas Eklund, Carl B Hamilton, Ulrika Stuart, Torgny Wadensjö.        

NÄTVERK

Måndagsklubben

SVERIGES RIKSBANK – BEHÖVS DEN? 3 februari. Lars Heikensten. 

HÅRDA NYPOR I FINANSINSPEKTIONEN, 3 mars. Ingrid Bonde. 

EUROPAS FRAMTIDSKONVENT, 31 mars. Sven-Olof Petersson, 

Maciej Zaremba.  

SVENSK DESIGN I VÄRLDSTOPPEN, 28 april. Robin Edman, Hedvig 

Hedqvist. 

SPEL OCH DOBBEL – VEM TJÄNAR PÅ DET? 1 september. Meg 

Tivéus på Casino Cosmopol. 

FRÅN MAKTENS VERKTYG TILL MEDBORGARENS INSTRUMENT, 

29 september. Eva Lindström.

NY KAPTEN PÅ SKUTAN, 24 november. Fredrik Reinfeldt. 

HERRE PÅ TÄPPAN, 15 december. Ebba Lindsö.

SNS Vision

I ELLER UR BALANS? NÄTVERKSMÖTE OM UTBRÄNDHET, 

23 april. Tomas Strandh, Alexander Perski, Tim Finucane, Mia 

Odabas, Inga-Lill Eriksson.

NÄTVERKSMÖTE OM LEDARSKAP, 14 maj. Sven Hagströmer, 

Urban Jansson, Katja Elväng, Björn Svedberg m f .  

UPPLEVELSEEVENT, 20 maj. Bengt Wahlström. 

VEM KAN MAN TRO PÅ? 25 september. Kristina Axén Olin, Martin 

Borgs, Olof Petersson, Viggo Cavling, Meg Tivéus. 

UTBILDNING

Föreläsningsserie

SVENSK EKONOMI IDAG, höstterminen 2003. Lars Bergman, 

Karolina Ekholm, Klas Eklund, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, 

Erik Norrman, Mats Persson, Bo Södersten, Hans Tson Söderström, 

Staffan Viotti.

Samhällsprogrammet

SAMHÄLLSPROGRAMMETS ÅTERFÖRENING, 16 januari. Björn 

Rosengren. 

SAMHÄLLSPROGRAMMET, ETAPP 1, 17–20 september. Ekonomisk 

politik, politisk beslutsprocess och opinionsbildning.

SAMHÄLLSPROGRAMMET, ETAPP 2, 16–18 oktober. Politiskt 

beslutsfattande på nationell nivå, fackliga organisationer och nyhets-

medier.

SAMHÄLLSPROGRAMMET, ETAPP 3, 12–15 november. Studie-

besök i Bryssel.
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Allan SeppaIngela HallingstamKerstin Lund gren PLouise Berg-Pouron

Helena HegardtStefan Lund grenTorgny Wadensjö

Niklas Lenner

Marie OttossonAnna Wabréus

Alma ZunicMargareta Matz och Carina Ingemanson KKatarina StrömAnita Angelryd

SGöran Arvidsson

B

Gabriella Stjärn borg Helena Gull strömPontus Braunerhjelm Ulrika Stu art Hamilton

Anna-Ma ria Nils son Barbro An ders son Birgitta Wijk man

Christina Ro sen gren

Jan-Olof Ed berg Olof Petersson P

PERSONAL  |  SNS kanslipersonal
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Barbro Andersson – förlagsredaktör

Anita Angelryd – ekonomiassistent

Göran Arvidsson – forskningsledare 

Louise Berg-Pouron – projektledare

Benny Borgman – forskningsassistent

Pontus Braunerhjelm – forskningsledare

Jan-Olof Edberg – f nanschef

Susanne Franchi – projektledare/lokalgrupper

Stina Färje – marknadsassistent SNS Förlag

Helena Gullström – projektledare/medlemmar

Ingela Hallingstam – receptionist

Maria Hedström – kamrer

Helena Hegardt – redaktionschef

Carina Ingemanson – ekonomiassistent

Håkan Jacobson – marknadsansvarig SNS Förlag (vik)

Rebecca Krus – medlems- och registeransvarig

Petra Larsson – konferens- och medlemsassistent

Johanna Laurin – projektledare

Niklas Lenner – vaktmästare/receptionist

Kerstin Lundgren – förlagsredaktör

Stefan Lundgren – vd

Margareta Matz – ekonomichef

Anna-Maria Nilsson – chef medlemsverksamheten

Pernilla Norlin – informationsstrateg

Marie Ottosson – förlagsredaktör

Olof Petersson – forskningsledare

Christina Rosengren – chef konferenser och utbildningar  

Stefan Sandström – forskningsledare

Allan Seppa – IT-ansvarig, webmaster

Gabriella Stjärnborg – förlagsredaktör

Katarina Ström – logistikansvarig

Ulrika Stuart Hamilton – informationschef

Birgitta Swedenborg – forskningsledare

Per Thulin – forskningsassistent

Anna Wabréus – marknadsansvarig SNS Förlag

Torgny Wadensjö – förlagschef

Birgitta Wijkman – personalsekreterare  

Alma Zunic – forskningsassistent

Tjänstledig:

Åsa AhlinSusanne Fran chi och Håkan Ja cobs sonPernilla Norlin

Stefan Sand ström

Katarina Ström och Jo han na Lau rin Stina Färje

Susanne Franchi

Birgitta Swedenborg

Per Thulin

Benny Borgman
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SNS FINANSIERING  |  ”Kvalitetsfaktorn helt avgörande”

FEM FRÅGOR TILL finanschefen, 
Jan-Olof Edberg: 

Du har haft ledande positioner inom SNS 
i över 25 år, på senaste tid som f nans-
chef: Vilken är hemligheten bakom SNS 
förmåga att år efter år lyckas f nansiera 
verksamheten? 
Kvalitetsfaktorn är naturligtvis helt avgörande både när det 
gäller möjligheten att konkurrera om forskningsmedel och när 
det gäller att knyta upp de bästa forskarna till olika projekt.  
Därtill kommer SNS unika förmåga att nå ut med forsknings-
resultaten i debatten och därmed kunna påverka för näringsliv 
och samhälle viktiga framtidsbeslut.

Vilka är de främsta förändringarna under den tid du kan 
överblicka när det gäller SNS f nansiering?
Konceptet med betalande medlemmar från näringsliv och of-
fentlig förvaltning har utvecklats under de senaste decennierna. 
Idag svarar dessa medlemmar för ca en tredjedel av SNS totala 
intäkter. Under de senaste åren har även forskningsanslagen 

ökat i betydelse, från ca 10 procent av de totala rörelseintäk-
terna för 10 år sedan till ca en tredjedel i dag.

Finns det inte en risk att utomstående uppfattar företags-
f nansieringen som ett sätt för medlemmarna att ”köpa” sig 
viss forskning?
När vi söker projektf  nansiering vänder vi oss nästan alltid  
till både forskningsstiftelser och till enskilda företag och  
myndigheter. Vi vill ha största möjliga pluralism och bredd 
i f nansieringen. Ju f er f nansiärer som bidrar, desto större  
oberoende. Redan vid projektstarten informeras samtliga del-
tagare i referens- och expertgrupper om att det är forskarna 
som självständigt svarar för problemformulering, metodval och 
resultatredovisning. Förutsättningen för att kunna etablera ett 
långsiktigt samarbete med forskarvärlden är att det skapas ett 
ömsesidigt förtroende.

Hur klarar SNS konkurrensen med forskningsinstitut och 
universitet om knappa forskningsanslag?
SNS kan många gånger ses som komplement till existerande 
forskning på universitet och högskolor. Eftersom SNS inte har 

någon egen forskarstab är vi beroende av 
att till varje projekt skapa nätverk av de 
bästa forskarna från olika akademiska mil-
jöer i Sverige och utomlands. Ända sedan 
SNS bildades 1948 har huvuduppgiften va-
rit att medverka till att lyfta fram och sprida 
viktiga forskningsresultat till beslutsfattare 
utanför forskarsamhället, dvs hjälpa till att 
nyttiggöra forskningsresultat på det sätt  
som universitetslagen sedan en tid tillbaka 
anger som universitetens ”tredje uppgift”.

Vilken betydelse har SNS ”kommersiella 
delar”, förlaget och konferensverksamhe-
ten, för ekonomin?
Förlagets och konferensverksamhetens  
främsta uppgift är att medverka till att föra 
ut viktiga forskningsresultat och debatt -
inlägg i samhällsdebatten. Om den upp-
giften är förenlig med ekonomisk balans 
för dessa verksamheter är det naturligtvis 
bra, men det får aldrig bli så att de kom-
mersiella strävandena tar över kraven på 
hög relevans och kvalitet. ■      

  

35%

30%

17%

13%

Forskningsanslag

Bokförsäljning

Avgifter för konferenser 
och utbildning

Övrigt 1%

Personliga 
medlemmar 4%

Företags-, myndighets- och 
organisationsmedlemmar

SNS FINANSIERING 2003  
TOTALA RÖRELSEINTÄKTER 47,4 MKR
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ABB

Akademiska Hus

Alecta

AMF Pension

Andra AP-fonden

AssiDomän

AstraZeneca

Axel Johnson 

Bergman & Beving

Billerud

Bonnier 

Carl Bennet AB

Cardo

Citibank

EDF

Elanders

Electrolux

Ericsson

Ernst & Young

Fjärde AP-fonden

Fortum Kraft

FöreningsSparbanken

Första AP-fonden

Graninge

Göteborg Energi

Handelsbanken

Holmen

ICA

Industri Kapital

Industrivärden

Investment AB Öresund

Investor

Kappa Kraftliner

Konkurrensverket

Korsnäs

Lunds Energi

M-real

Naturvårdsverket

Nordea

Nordstjernan

Nutek

Nynäs Petroleum

OM HEX 

Pharmacia Sverige

Post- och telestyrelsen

Posten

Praktikertjänst

Ratos

Riksförsäkringsverket

Robur

Rottneros

Sapa

SBAB

SBC

SCA

Scania

SEB

Skandia

Skanska

Skellefteå Kraft

SKF

Skolverket

Statens Energimyndighet

Stora Enso

Sveaskog

Svensk Energi

Svenska ESF-rådet

Svenska Kolinstitutet

Svenska Kraftnät

Svenska Shell

Svenska Spel

Svenska Statoil

Sydkraft

Systembolaget

Söderenergi

Södra

TeliaSonera

Teracom

Tredje AP-fonden

Unisys

Umeå Energi

UPC Sverige

Uppsala Energi

Vasakronan

Vattenfall

Venantius

Vin & Sprit

Volvo

Vårdförbundet

Västerås Energi & Vatten

ÅF Cellpapp

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öresundskraft

Forskningsf nansiärer 

Företag, myndigheter och organisationer som under
2003 bidragit till särskilda SNS-projekt

Forskningsråd, stiftelser m f  som lämnat 
anslag till SNS forskning under 2003

Axel och Margret Ax:son Johnsons stiftelse

Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Foundation for Economics and Law

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse för samhälls-

vetenskaplig forskning

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Sydkrafts forskningsstiftelse

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

Vinnova

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
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RESULTATRÄKNING (TKR) 2003 2002
  
Rörelseintäkter  
Nettoomsättning 47 370 48 343
 47 370 48 343
Rörelsekostnader 
Externa kostnader –23 173 –26 897
Personalkostnader –26 118 –25 031
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar –579 –604
 –49 871 –52 531
  
Rörelseresultat –2 500 –4 189
  
Finansiella poster 
Resultat från f nansiella anläggningstillgångar 3 047 –8 209
Ränteintäkter och liknande intäkter 140 296
Räntekostnader –201 –239
 2 986 –8 152
  
Resultat efter f nansiella poster 486 –12 341
  
Återföring av avsatta forskningsmedel  2 500  1 500

Årets resultat 2 986 –10 841

SNS EKONOMI  |  Koncernens balans- och resultaträkningar 

Stockholm i mars 2004

Carl-Johan Bonnier  Carl Bennet 
ordförande  vice ordförande

Ingemar Hansson  Torsten Persson

Kerstin Hessius Meg Tivéus 

Marianne Nivert  Sten Westerberg

Anders Nyrén Stefan Lundgren
 verkställande di rek tör 
                                                         

Vår revisionsberättelse har avgivits i mars 2004 

Magnus Fagerstedt  Bengt Rydén
auktoriserad revisor 

BALANSRÄKNING (TKR) 2003 2002

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Varumärken samt liknande rättigheter 240 300
 240 300
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 555 14 793
Inventarier samt konst 654 806
 15 209 15 599
  
Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 24 382 23 835
Långfristiga fordringar 90 717
 24 472 24 552
Summa anläggningstillgångar 39 921 40 451
  
Omsättningstillgångar 
Varulager 
Färdiga varor 3 017 2 531
 3 017 2 531
  
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 065 1 617
Övriga fordringar 1 832 867
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 894 935
 3 791 3 419
Kassa och bank 5 002 6 952

Summa omsättningstillgångar 11 810 12 902
Summa tillgångar 51 731 53 353

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Bundna reserver 310 310
 310 310
Fritt eget kapital  
Insatskapital 37 345 39 845
Balanserat resultat –11 176 –335
Årets resultat 2 986 –10 841
 29 155 28 669
  
Summa eget kapital 29 465 28 979
  
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 4 000 4 000
Summa långfristiga skulder 4 000 4 000
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 1 021 900
Övriga skulder 943 599
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 302 18 875
Summa kortfristiga skulder 18 266 20 374
Summa eget kapital och skulder 51 731 53 353
  
STÄLLDA SÄKERHETER  
Fastighetsinteckning 7 500 7 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kommentar till balans- och resultaträkningen 2003  

För 2003 redovisar SNS ett positivt resultat på ca 3 mkr. Det är 
en betydande förbättring jämfört med 2002. SNS rörelse, dvs 
forskning, förlag, konferens, utbildning och medlemverksam-
het, uppvisar ett nollresultat inklusive återföring av avsatta  
forskningsmedel. Det var också målet för 2003 efter rörelse-
förlusten 2002. Förbättringen av resultatet beror främst på att 
kostnaderna för SNS verksamhet har kunnat sänkas, trots en 
oförändrad verksamhetsvolym.

Den stora förlusten 2002 berodde huvudsakligen på att SNS 
värdepappersinnehav skrevs ner till marknadsvärde. SNS sam-
mantagna egna kapital i inledningen av 2004 uppgår till ca 29,5 
mkr. De medel som tillfördes forskningen under jubileumsåren 
1988 och 1998 uppgick nominellt till knappt 23 mkr. En del 
av dessa medel tas årligen i anspråk för f  nansiering av SNS 
forskning. SNS egna kapital överstiger ändå det ursprungliga 
insamlade kapitalet med drygt 25 procent. Därtill kommer  
”dolda reserver” i fastigheterna på Sköldungagatan. ■ 

I jugendfastigheten från 1910 i Lärkstan i Stockholm,
har SNS funnits sedan starten 1948.
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STADGAR  |  ”... främja en saklig och konstruktiv samhällsdebatt ...”

§ 1. Ändamål
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har till än da mål att 
främ ja en saklig och konstruktiv sam hälls de batt med tonvikt på 
frågor som rör näringslivet och dess roll i samhället, att verka för en 
sam hälls po li tik som ska par gynnsamma be ting el ser för det allmänna 
fram åt skri dan det på mark nads e ko no mins grund samt att främ ja ökad 
ef fek ti vi tet och fördjupad sam ar bets vil ja i ar bets li vet. Förbundet skall 
bedriva sin verk sam het obundet av in tres se or ga ni sa tio ner och politiska 
partier. 

§ 2. Verksamhetsformer 
Förbundet verkar genom utredningar och ve ten skap lig forsk ning, 
genom konferenser, genom studier och de batt i lokala grup per 
sam man sat ta av personer med intresse för förbundets ändamål samt 
genom publicering och sprid ning av resultaten från dessa verk sam -
hets fält. 

§ 3. Förvaltning
Förbundets angelägenheter omhänderhas av ett för tro en de råd och 
en av förtroenderådet utsedd styrelse. 

§ 4. Förtroenderådet
Ledamöter av förtroenderådet är dels ord för and ena i de för för-
 bun dets ändamål verksamma lo kal grup per na, dels av för tro en de rå det 
för en tid av högst fem år valda le da mö ter. De senare skall uppgå till 
ett antal minst lika stort som antalet lo kal grup per och väljas av den 
del av för  t roenderådet som utsetts genom val. Ledamotskap kan 
upp hö ra före man dat tid ens slut efter skriftlig upp säg ning, som skall 
vara förtroende rådet till han da senast 14 dagar före ordinarie för tro -
en de råds mö te. 

Avgår vald ledamot före mandattidens slut väljes ny le da mot för åter-
stoden av nämnda tid. 

Till hedersledamöter i förtroenderådet kan väljas spe ci ellt förtjänta 
per soner. 

§ 5. Förtroenderådssammanträden
1. Ordinarie sammanträde med för tro en de rå det hålles en gång varje 
år före juni månads utgång vid tid, som av sty rel sen bestämmes. Vid 
detta sam man trä de skall för tro en de rå det inom sig utse ordförande 
och vice ord fö ran de, samt efter det att för valt nings- och re vi sions be r-
ät tel se rna fö re dra gits, fastställa ba lans räk ning för för bun det, besluta 
om ansvars frihet för sty rel sen samt förrätta val av styrelse och revi-
sorer. Andra  frågor få upp ta gas endast om de ut tryck li gen an gi vits i 
kallelsen eller står i ome del bart sam band med annat vid sammanträ-
det hand lagt ärende.

Ledamot av förtroenderådet är be rät ti gad att få ärende hän skju tet 
till prövning vid ordinarie för tro en de råds sam man trä de, om han hos 
sty rel sen skrift ligt fram ställt yrkande om det ta minst en vecka före 
sam man trä det. 

2. Extra sammanträde med förtroenderådet skall ut ly sas, när sty rel sen 
f nner så behövligt eller då le da mö ter av för tro en de rå det till ett antal, 
mot sva ran de minst 1/5 av samt li ga le da mö ter, gör framställning härom 
hos styrelsen. Vid extra sam man trä de få ej andra ärenden fö re kom ma 
än de som angivits i kallelsen eller står i ome del bart sam band med 
sådant ärende. 

3. Kallelse till förtroenderådssammanträde ut fär das av sty rel sen minst 
tre veckor före ordinarie för tro en de råds sam man trä de samt minst en 
vecka före annat för tro en de råds sam man trä de. 

4. Ledamot av förtroenderådet får vid för tro en de råds sam man trä det 
företrädas endast av annan le da mot. Vid om röst ning i för tro en de-

 rå det äger varje ledamot en röst. Så som sam man trä dets beslut gäller, 
såvida icke an nor lun da bestämmes i dessa stadgar, den mening, för 
vilken de f esta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres fråga rö-
 ran de val genom lottning, med an för övriga frågor den mening gäller, 
som biträdes av ord fö ran den. 

§ 6. Styrelsen
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ord fö ran de, vice 
ord förande samt ytterligare högst åtta le da mö ter. Ord fö ran den i 
sty rel sen utses av för tro en de rå det. Sty rel sens ledamöter väljes vid 
ordinarie för troenderådssammanträde för tiden t o m nästkommande 
ordinarie för tro en de råds sam man trä de. För bun dets verkställande 
direktör utses av sty rel sen och är självskriven ledamot av denna. 

Förtroenderådets ordförande skall genom kallelse till sty rel sens sam-
 man trä den beredas tillfälle att närvara vid dessa. 

Av förtroenderådet vald styrelseledamot kan genom be slut av för-
troende rådet 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 me ning, om vilken mer 
än halva antalet röster förenat sig, eller, vid lika röstetal, den me ning, 
som biträtts av den vid sammanträdet fungerande ord fö ran den. Vid 
styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla ären den 
som fö re kom mit och de beslut som fattats. 

§ 7. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och för bun dets rä ken ska per 
utses årligen vid ordinarie för tro en de råds sam man trä de för tiden till 
nästa or di na rie för tro en de råds sam man trä de två revisorer varav minst 
en auk to ri se rad samt två supp le an ter för dessa. 

§ 8. Räkenskaper
Förbundets räkenskaper skall per den 31 december varje år sam man -
fö ras i ett fullständigt bokslut. 

Senast den 1 mars påföljande år skall rä ken ska per na med till hö ran de 
handlingar samt av styrelsen av gi ven för valt nings be rät tel se jämte 
vinst- och för lust räk ning samt ba lans räk ning för senaste rä ken skaps-
 år et över läm nas till re vi so rer na för gransk ning. Re vi so rer na skall av-
giva skrift lig berättelse över sin gransk ning, vari de bestämt till styr ker 
eller av styr ker ansvarsfrihet för sty rel sen. Be rät tel sen skall årligen 
in läm nas till sty rel sen före den 30 april. 

Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall ge nom sty rel sens 
försorg tillställas förtroenderådets med lem mar senast i sam band med 
kallelsen till ordinarie för tro en de råds sam man trä de. 

§ 9. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras enhälligt beslut av för tro en de-
 rå dets samtliga ledamöter eller att beslut om sådan änd ring fattats av 
för tro en de rå det vid två på var an dra följande sam man trä den, därav 
minst ett ordinarie och att beslutet vid det sam man trä det, som hålles 
sist, biträdes av minst 3/4 av de rös tan de. 

§ 10. Förbundets upplösning
Fråga om förbundets upplösning behandlas i samma ord ning som 
fråga om stadgeändring. Dock fordras för så dant be slut vid andra 
samman trädet en majoritet av 4/5 av de avgivna rösterna. 

Om förbundet upplöses, skall samtliga dess tillgångar till fal la för en ing, 
stiftelse eller institution, som har till hu vud sak ligt än da mål att främja 
de syften, som angivits i 1. Be slut om med lens an vänd ning för sådant 
syfte skall fattas i sam band med beslutet om förbundets upp lös ning.
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SNS

■  bedriver tillämpad samhällsforskning i samspel 
mel lan le dan de aka de mi ker och högre chefer i 
privat och offentlig sektor

■  publicerar forskningsrapporter, debattböcker 
och lä ro böck er på eget förlag

■  arrangerar konferenser, kurser, seminarier och 
lokala mö ten under med ver kan av forskare, 
företagsledare, myn dig hets che fer, politiker, intresse-
företrädare, publicister och andra 
opinionsbildare

■  samarbetar med universitet, högskolor och forsk-
 nings or ga ni sa tio ner i Sverige och utlandet samt 
med ett ti o tal sys ter or ga ni sa tio ner världen över

■  är en allmännyttig ideell förening som står fri från 
po li tis ka partier och in tres se or ga ni sa tio ner

■  har 4 000 medlemmar, och lokalgrupper på ett 
fyr ti o tal or ter, i Sverige och utomlands

■  har sitt kansli i Stockholm med 35 anställda, 
varav ett ti o tal med fors kar bak grund

■  f nansieras genom medlemsavgifter, forsknings-
anslag, bok för sälj ning och konferensavgifter samt 
genom års av gif ter från företag, myndig heter och 
organisationer

■  grundades 1948 av enskilda personer i svenskt 
näringsliv med in tres se för samhällsfrågor.

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är ett 
fri stå en de nätverk av ledande beslutsfattare i privat och 
of fent lig sektor med engagemang i svensk sam hälls -
ut veck ling. Syftet är att skapa underlag för rationella 
beslut i vik ti ga samhällsfrågor genom forskning och 
debatt.

Studieförbundet Näringsliv 
och Sam häl le

Sköldungagatan 1–2, 
Box 5629, 114 86 Stockholm
Telefon: 08-507 025 00 
Fax: 08-507 025 15
E-post: info@sns.se 
Webbplats: www.sns.se


