
SNS SAMHÄLLSPROGRAM

Hur 
styrs 

Sverige 
och 
EU?



SNS Samhällsprogram samlar varje år runt 20 deltagare som är ledande 
beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. 
Deltagarna har olika bakgrund, kommer från skilda branscher och får många 
tillfällen att dela erfarenheter. 
 Som deltagare blir du del av ett alumninätverk med över 400 personer 
som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper håller kontakten 
och ordnar egna aktiviteter efter programmets slut.

Insikter för samverkan
SNS Samhällsprogram är en utbildning för dig som är chef eller specialist 
inom privat eller offentlig sektor och som behöver förstå hur Sverige och EU 
styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning. 
 Du kommer att

• vidga dina perspektiv och utveckla din förmåga att samverka med 
viktiga samhällsaktörer 

• lära dig hur det politiska systemet fungerar
• bli säkrare i din omvärldsanalys och i dina mediekontakter. 

Vi varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med ministrar, 
ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare.
Deltagarna har de senaste tre åren gett programmet ett snittbetyg på 4,8 av 5.

Många perspektiv

Avgiften är 162 000 kronor. En kostnad på 25 000 kronor för kost och logi 
tillkommer, liksom moms. Välkommen att skicka din intresseanmälan eller hör 
av dig för mer information till projektledare Sarah Schuster, sarah@sns.se, 
0708-64 13 32.

Avgift och anmälan

Vi besöker Europaparlamentet.



Upplägg och datum 2020

Programledare

Programmet består av elva dagar uppdelade i tre etapper.  
Läs mer på www.sns.se.

Etapp 1. Stockholm, 15–17 september 
Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på kursgård utanför 
Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, 
beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt 
ansvarsfördelning mellan stat, kommun och region. Du får träffa stats  - 
vetare, ekonomer, företagsledare och kommunpolitiker. 

Etapp 2. Stockholm, 6–8 samt 20 oktober
Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm. Du kommer att 
lära dig mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, 
regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Du får 
bland annat träffa ministrar, ordförandena för LO och Svenskt Näringsliv, 
riksdagsledamöter, Riksbanksdirektionen och journalister. Etappen avslutas 
med ett mediespel där du får uppleva hur det är att vara journalist för en dag, 
vilket ger insikter i medielogiken.

Etapp 3. Bryssel, 16–19 november
Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger dig en översikt över och 
förståelse för hur besluten fattas i EU. Du får bland annat träffa representanter 
vid EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Sveriges EU-
representation.

Samhällsprogrammet leds av Pernilla 
Petrelius Karlberg, forskare vid Handels-
högskolan i Stockholm. Pernilla har lång 
erfarenhet som programledare från flera 
chefsutvecklingsprogram i Handelshögskolans 
regi. Hennes forskning fokuserar på ledning 
och styrning i det medialiserade samhället samt 
konsekvenserna av beslutsfattande som sker i 

offentlighetens ljus. 2017–2018 var hon gästforskare vid Stanford University.



Ann Carlsson Meyer, vd, 
Apoteket.

Alice Bah Kuhnke, 
Europaparlamentariker.

Förra årets talare

Alice Bah Kuhnke, 
Europaparlamentariker

Håkan A Bengtsson, vd, 
Arenagruppen

Tobias Billström, gruppledare, 
Moderaterna

Susanne Ackum, doktor i 
nationalekonomi och tidigare 
statssekreterare

Ilinca Benson, vice vd och 
kommunikationschef, SNS

Johan Bygge, Industrial Advisor, 
EQT 

Ann Carlsson Meyer, vd, Apoteket

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt 
Näringsliv

Lars Danielsson, ambassadör, 
Sveriges ständiga representation 
vid EU 

Charlotte Ekfeldt, 
affärsutvecklingschef, 
Botkyrkabyggen

Erik Engellau-Nilsson, vd, Norrsken

Gissur Ó Erlingsson, biträdande 
professor i statsvetenskap, 
Centrum för kommunstrategiska 
studier vid Linköpings universitet

Victoria Escobar, medgrundare och 
operativ chef, Changers Hub

Martin Flodén, vice riksbankschef

Boel Godner, kommunstyrelsens 
ordförande, Södertälje

Jytte Guteland, 
Europaparlamentariker

John Hassler, professor i 
nationalekonomi, Institutet för 
internationell ekonomi (IIES) på 
Stockholms universitet

Helene Hellmark Knutsson, 
riksdagsledamot

Hannalena Ivarsson, Deputy 
Managing Partner och Head of 
Energy and Environment, Kreab 
Gavin Anderson Bryssel

Henrik Jermsten, justitieråd och 
avdelningsordförande, Högsta 
förvaltningsdomstolen

Anders Johnson, författare med 
inriktning på näringslivshistoria

Kristian Jönsson, biträdande 
avdelningschef, avdelningen för 
finansiell stabilitet, Riksbanken

Eva Karlsson, senior juridisk 
rådgivare, Rådets rättstjänst

Teresa Küchler, Svenska Dagbladets 
medarbetare i Bryssel

Anne Lagercrantz, chef för nyhets- 
och sportverksamheten, SVT

Jan Larsson, vd för YrkesAkademin

Andreas Liljeheden, Sveriges 
Radios korrespondent i Bryssel

Anders Ygeman, energi- 
och digitaliseringsminister.



Helena Lindberg, riksrevisor

Eva Lindström, Sveriges 
representant vid Europeiska 
revisionsrätten

Johannes Lindvall, professor i 
statsvetenskap, Lunds universitet

Mikael Lindvall, Sveriges 
ambassadör i Kommittén för 
utrikes- och säkerhetspolitik 

Stefan Lundgren, riksrevisor

Daniel Löfgren, utredningsledare 
för Grova Brott Stockholm Syd, 
Polismyndigheten

Ingvar Mattson, riksdagsdirektör, 
Riksdagens förvaltning

Berit Müllerström, andre vice 
ordförande, LO

Günther Mårder, vd, Företagarna

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens 
ordförande, Storuman

PM Nilsson, politisk redaktör, 
Dagens industri

Åke Nordlander, budgetchef, 
Finansdepartementet

Catrine Norrgård, filialchef, 
Göteborgs stads Brysselkontor

Annelie Roswall Ljunggren, gd, 
Statskontoret

Stina Sandgren, 
Generaldirektoratet 
för kommunikation, 
Europaparlamentet

Ulrica Schenström, 
kommunikationsrådgivare, 
Schenström

Sara Skyttedal, 
Europaparlamentariker

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens 
ordförande, Norrköping

Joakim Stymne, gd, SCB

Tomas Tobé, 
Europaparlamentariker

Annika Wallenskog, chefsekonom, 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 

Annika Winsth, chefsekonom, 
Nordea

Anders Ygeman, energi- och 
digitaliseringsminister

PM Nilsson, politisk 
redaktör, Dagens industri.

Lars Stjernkvist, kommun-
styrelsens ordförande, 
Norrköping.

Förra årets talare

Susanne Ackum, tidigare 
statssekreterare.



Röster om Samhällsprogrammet
»Ett otroligt välkomponerat 
program där varje moment 
naturligt övergick i nästa moment, 
tills dess att man fått en nästan 
total överflygning över det svenska 
samhället och demokratiska 
processer på svensk och europeisk 
nivå.« 

»Fördjupningen om media och 
dess roll ökar kunskapen och 
förståelsen för hur media fungerar. 
Hela programmet är väl avvägt 
och mycket professionellt hanterat. 
Rekommenderas varmt!«

»Jag har fått nya perspektiv och 
infallsvinklar som jag kommer att 
ha direkt nytta av i mitt dagliga 
arbete.«

»Den intressanta blandningen av 
näringsliv och offentlig sektor i 
gruppen ger en extra krydda till 
diskussioner och debatt under 

kursen. Det är lätt att förstå varför 
SNS Samhällsprogram är så 
populärt.«

»Mycket väl valda föredragshållare 
som på ett naturligt sätt delar med 
sig av sina erfarenheter och skapar 
100 procent engagemang hos oss 
deltagare.« 

»Inspirerande, jag fick en mycket 
värdefull förståelse för hur 
beslutsfattande fungerar i Sverige 
och EU. Samspelet mellan företag, 
samhällsinstitutioner och politik 
blir i högsta grad levande av alla 
duktiga föredragshållare.«

»Det var länge sedan jag deltog 
i så stimulerande seminarier. 
SNS Samhällsprogram är en unik 
utbildning i sitt slag. Den leds av 
högt kvalificerade föredragshållare 
och kursledare.«

SNS, Jakobsbergsgatan 18 
Box 5629, 114 86 Stockholm
tel 08-507 025 00
www.sns.se

Föreläsningar varvas med studiebesök.


