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SNS i korthet

Vision & mission Vision: ett gemensamt kunskaps byggande 
för ett bättre samhälle.

Mission: att sammanföra akademi, näringsliv 
och offentlig förvaltning för att hitta lös
ningar på centrala samhälls utmaningar.

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

SNS ska vara en viktig kunskapskälla för 
ledande beslutsfattare.

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

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

SamarbeteN
Med strategiska samarbeten förstärker vi 
SNS relevans och kvalitet.

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

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

Kärnvärderingar  › Oberoende
 › Fördjupning & vetenskaplighet
 › Öppenhet & pluralism

SNS Strategi 2020–2024

SNS är en oberoende ideell förening grundad 1948, vars mål är att vara Sveriges 
ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och en viktig kunskapskälla för 
beslutsfattare. SNS sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och 
politik. Denna brobyggande roll främjas av att SNS som organisation inte tar 
ställning i policyfrågor.

Året i Siffror
 › 275 företag, myndigheter och organi

sationer som medlemmar
 › 99 konferenser, seminarier, runda

bordssamtal och referensgrupps
möten

 › 11 600 deltagare, en fördubbling 
jämfört med förra året

 ›  131 talare, varav 40 procent kvinnor 
och 60 procent män

 ›  22 publikationer, skrivna av 41 fors
kare, varav 34 procent kvinnor och 
66 procent män

 ›  1 400 omnämnanden i media, varav 
648 debatt och ledarartiklar 

fiNaNSieriNg
SNS är ickevinstdrivande och har inte 
några fasta, återkommande anslag. 
Verksamheten möjliggörs genom fyra 
finansieringskällor:
 ›  Medlemsavgifter från företag, myn

digheter och organisationer
 ›  Medlemsavgifter från privatpersoner 

med individuellt medlemskap i SNS
 ›  Forskningsanslag från forskningsstif

telser och forskningsbidrag från före
tag, myndigheter och organisationer 
som ingår i forskningsprojektens 
referensgrupper

 ›  Avgifter som betalas av deltagarna på 
SNS seminarier, konferenser och 
utbildningar

År 2020 minskade intäkterna med 20 
procent i jämförelse med 2019 på 
grund av corona. Medlemsavgifterna 
stod för 64 procent av intäkterna. 
Anslag från forskningsstiftelser och 
forskningsbidrag från företag, myndig
heter och organisationer stod för 30 
procent och konferens, seminarie och 
utbildningsavgifter stod för 6 procent.

Att finansieringen kommer från en 
bredd av olika källor bidrar till SNS 
ställning som oberoende och fristående 
från enskilda intressen. 
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Året 2020 kommer att gå till historien 
som ett år präglat av coronapandemin 
och den tilltagande klimatkrisen – men 
även av insikten om vikten av fakta, 
vetenskap och konstruktiv samverkan 
mellan näringsliv och samhälle för att 
utveckla lösningar. SNS har en mycket 
viktig roll som brobyggare och vi har 
under året jobbat hårt, tillsammans 
med vårt breda nätverk av forskare och 
samhällsengagerade beslutsfattare och 
experter, med att ta fram, diskutera och 
sprida ny forskning och viktiga insikter 
inom en rad olika områden. 

Coronakrisen
Vår seminarieserie Coronakrisen har  
vid 18 möten behandlat hur ekonomi, 
demokrati och geopolitik påverkas av 
pandemin och gjort djupdykningar i 
effekter för bland annat banksektorn, 
bostads och fastighetsmarknaderna 
och för exportföretag. Vid det sista 
mötet presenterades Coronakommis
sionens rapport om äldrevården. Då 
uppmärksammades frågeställningar där 
ny kunskap behövs, som vi kommer att 
återkomma till i vårt nya forskningspro
jekt Vårdens och äldreomsorgens organi-
sering och finansiering som startar i 
början av år 2021.

Klimatkrisen
Ett stort antal rapporter och möten har 
ägnats åt den globala klimatkrisen. SNS 
Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk 
politik för globalt klimat, som lansera
des i januari, fick stor uppmärksamhet. 
2020 års digitala Tylösandskonferens 

samlade en rad internationellt ledande 
experter på teman som klimatföränd
ringarnas kostnader, den roll interna
tionell handel och finansmarknad kan 
spela, globalt ledarskap och internatio
nellt samarbete. I ett samarrangemang 
mellan SNS, Internationella valuta
fonden (imf) och Institutet för interna
tionell ekonomi (iieS) diskuterades 
olika policyåtgärder och deras effekter 
på ekonomi och klimatmål. Därutöver 
har 7 SNSrapporter om olika frågor av 
relevans för klimatet publicerats under 
året.

Rekord i antal deltagare
Totalt 99 evenemang, med 313 talare, 
har arrangerats under 2020 med sam
manlagt 11 600 deltagare, vilket är en 
fördubbling jämfört med 2019. På SNS 
Play kan man se eller lyssna på alla våra 
möten, däribland återkommande 
möten inom våra seminarieserier om 
finansmarknad, demokrati, hållbar sam
hällsbyggnad, aiskiftet och iieS/SNS 
International Policy Talks.  

Under året har 22 rapporter, inom 
bland annat miljö, energi, bostäder och 
infrastruktur, migration och integration 
samt hälsa, vård och omsorg, publice
rats. Sammanlagt 41 forskare har förfat
tat dessa rapporter. Som alltid vid SNS 
har de skrivit under full akademisk fri
het och svarar självständigt för sina ana
lyser, slutsatser och förslag. 

SNS utökar – nya  
forskningsprojekt
Kapaciteten för forskningsledning har 
genom nyrekryteringar förstärkts under 
året, som ett led i vår satsning på att 
ytterligare bredda SNS projektportfölj 
som redan i dag är omfattande. De tre 
senaste rekryteringarna av forskningsle
dare har skett via SNS Job Market, som 
2020 arrangerades för femte året i rad.

Intresset för SNS forskningsprojekt är 
stort. 58 företag, myndigheter och 
organisationer har under 2020 tackat ja 
till att medverka i referensgrupperna till 
tre nya forskningsprojekt om framti
dens energimarknad, penningtvätt samt 
vård och äldreomsorg. Sammantaget 
medverkar 143 aktörer i SNS pågående 
och kommande referensgrupper och 
bidrar på det viset med kunskap och 
finansiering. Att finansieringen kom

mer från en bredd av olika källor bidrar 
till SNS ställning som oberoende och 
fristående från enskilda intressen.

Ställt om och tänkt nytt 
Sedan pandemin bröt ut i mars – och vi 
på några veckor ställde om hela SNS 
verksamhet till digitalt format – är det 
tydligt att SNS som mötesplats för sak
lig samhällsdebatt och kunskapskälla är 
mer efterfrågat än någonsin. Allt fler 
beslutsfattare i näringsliv och förvalt
ning ser nödvändigheten av att på ett 
djupare plan förstå det komplexa sam
spelet mellan olika faktorer som styr 
den omvärld de verkar i. Satsningen på 
att utveckla våra kanaler för att nå 
beslutsfattare med ny kunskap och rele
vant besluts underlag har fortsatt under 
året.

Och det är med hjälp av våra med
lemmars och vårt forskarnätverks stora 
engagemang som vi, trots intäktstapp 
orsakade av inställda fysiska seminarier 
och konferenser, har lyckats upprätt
hålla och utveckla vår verksamhet under 
de mycket speciella omständigheter 
som rått under det här året. Tack vare 
strategiska besparingar och höga med
lemsintäkter för 2020 har vi lyckats 
begränsa underskottet. Vi har också 
valt att lägga grunden för en utökning 
av SNS verksamhet, då vi är övertygade 
om att behovet av vetenskap och fakta 
och ett konstruktivt utbyte av kunskap 
och erfarenhet mellan olika samhällsak
törer ökar i en tid med djupa och allvar
liga kriser och stor ovisshet. 

Jag ser fram emot fortsatt samarbete!

Mia Horn af Rantzien
Vd SNS

Vd har ordet
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Temat för årets Tylösandskonferens var 
klimatförändringarna och hur de ska 
hanteras. Den ordinarie upplagan av 
konferensen i augusti ställdes in på 
grund av coronapandemin. I stället 
anordnades en digital version i slutet av 
november. Klimatförändringarnas kost
nader, klimatpolitiska verktyg, den roll 
internationell handel och finansmark
nad kan spela, globalt ledarskap och 
samarbete samt vägen framåt efter pan
demin var några av de ämnen som 
behandlades.

En rad internationella och svenska 
ledande forskare och beslutsfattare del
tog, bland annat Michael Greenstone, 
professor vid University of Chicago och 
en av världens mest framstående fors
kare inom klimatekonomi, och Rachel 
Kyte, chef för Fletcher School of Law 
and Diplomacy vid Tufts University 
och tidigare Världsbankens Special 
Envoy for Climate Change samt uN 
SecretaryGeneral Special Representa
tive of Sustainable Energy for All. Kon
ferensen var uppdelad i fyra separata 
sessioner, samtliga på engelska.

Sessioner
iNterNatioNal trade  
aNd Climate ChaNge
Pascal Lamy (keynote), Former 
DirectorGeneral of the Wto and for
mer European Commissioner for 
Trade. 

Anna Hallberg, Minister for Foreign 
Trade and Nordic Affairs. 

Jan-Olof Jacke, DirectorGeneral,  
Confederation of Swedish Enterprise. 

uNderStaNdiNg the imPaCt aNd 
CoSt of Climate ChaNge
Michael Greenstone (keynote), Profes
sor of Economics, University of Chi
cago and former Chief Economist for 
President Obama’s Council of Econo
mic Advisers. 

John Hassler, Professor of Economics, 
Institute for International Economic 
Studies, Stockholm University. 

Lena Hök, Senior Vice President Sus
tainability, Skanska Group.  

uNloCKiNg Climate aCtioN  
iN timeS of CriSiS
Rachel Kyte (keynote), Dean of The 
Fletcher School at Tufts University and 
former Ceo of Sustainable Energy for 
All and the United Nations Secretary 
General’s Special Representative for 
Sustainable Energy for All. 

Mattias Frumerie, Head of Swedish 
delegation to uNfCCC. 

Mats Granryd, DirectorGeneral, gSm 
Association (gSma).

the role of fiNaNCial marKetS
Sarah Breeden (keynote), Executive 
Director for uK Deposit Takers Super
vision, Bank of England. 

Magnus Billing, Ceo, Alecta. 

Anna Breman, Deputy Governor, 
Swedish Riksbank.

SNS Tylösandskonferens 
2020: Climate Change
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SNS forskningsprogram

SNS verkar för en mer kunskapsbaserad 
samhällsdebatt genom att publicera 
policyrelevanta forskningsrapporter om 
viktiga samhällsfrågor. Författare är 
svenska och internationella samhälls
forskare. 
 Forskningen bedrivs under full 
vetenskaplig frihet. Forskarna svarar 
självständigt för analyser, slutsatser och 
förslag. SNS som organisation tar inte 
ställning till dessa. Kvaliteten säkras 
genom att SNS knyter till sig ledande 
forskare och genom att rapporterna 
genomgår en vetenskaplig gransknings
process.

190 forskare
På nästföljande sidor beskrivs de forsk
ningsprojekt som pågått under år 2020. 
Under de senaste fem åren har 190 fors
kare varit engagerade i SNS forsknings
projekt. De kommer från 20 internatio
nella och 26 svenska universitet, hög
skolor och forskningsinstitut:

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

utbildningspolitisk utvärdering 
(ifau)

Institutet för Näringslivsforskning 
(ifN)

iVl Svenska Miljöinstitutet
Jönköping University
Karolinska Institutet
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and 
Political Science
LudwigMaximiliansUniversität
Lunds universitet
Maastricht University
Malmö universitet
Massachusetts Institute of Technology
Monash Business School
Northwestern University
PompeuFabra University
Stanford University
Statens väg och transportforsknings

institut
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Tilburg University
Umeå universitet
Universitetet i Bergen
University of California
University of Copenhagen
University of DuisburgEssen
University of Florida
University of Helsinki
University of Pittsburgh
Uppsala universitet
Vatt Institute for Economic Research
Vinnova
Västra Götalandsregionen
Örebro universitet
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Åsa Romson, Jonas Nycander, John 
Hassler, Björn Carlén, Jonas Eliasson, 
Filip Johnsson, Therese Lindahl, 
Thomas Sterner och Per Krusell.

SVeNSK PolitiK för  
globalt Klimat
SNS Konjunkturråd 2020 analyserade 
den svenska klimatpolitiken i ett globalt
perspektiv. Syftet var att bidra till en 
konstruktiv diskussion och föreslå
åtgärder för att öka politikens effekt på 
klimatet. Klimatpolitik är ett komplext 
område där det behövs många perspek
tiv. I rådet ingick därför forskare från 

flera discipliner, med olika bakgrund 
och delvis också skiftande ståndpunkter 
i den klimatpolitiska debatten. Rappor
ten som utkom i januari har under året 
använts ofta som referens i det offent
liga samtalet. I november publicerades 
rapporten i sin helhet på engelska för 
att finnas tillgänglig för en internatio
nell publik.

Under året har SNS Konjunkturråd 
2021 arbetat med rapporten »Digitali
sering och konkurrens«. I den analyse
ras hur digitaliseringen av samhället 
påverkar marknadernas funktionssätt 
och konkurrensen inom olika delar av 
ekonomin.

Rådet består av Sten Nyberg (ord
förande), professor i nationalekonomi 

vid Stockholms universitet, Richard 
 Friberg, professor i nationalekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm, 
Björn Lundqvist, docent i juridik vid 
Stockholms universitet, och Robin 
Teigland, professor i Management of 
Digitalization vid Chalmers tekniska 
högskola. 

SNS Konjunkturråd 2020

SNS Konjunkturråd 2021

 
Information
 

 
SNS Konjunkturråd 2020 leddes av 
John Hassler, professor i national-
ekonomi vid Institutet för internatio-
nell ekonomi (IIES), Stockholms 
universitet. Övriga ledamöter var
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, 
forskare vid enheten Miljöekonomi, 
Konjunkturinstitutet, Jonas Eliasson, 
gästprofessor i transportsystem vid 
Linköpings universitet och nytillträdd 
tillgänglighetsdirektör vid 
Trafikverket, Filip Johnsson, 
professor i uthålliga energisystem 
vid Chalmers tekniska högskola, Per 
Krusell, professor i nationalekonomi 
vid Institutet för internationell 
ekonomi (IIES), Stockholms 
universitet, Therese Lindahl, fil.dr i 
nationalekonomi och verksam vid 
Beijerinstitutet för ekologisk 
ekonomi, Jonas Nycander, professor 
i geofysisk hydrodynamik vid 
Meteorologiska institutionen, 
Stockholms universitet, Åsa Romson, 
jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL 
Svenska Miljöinstitutet, tidigare 
klimat- och miljöminister samt 
Thomas Sterner, professor i 
miljöekonomi vid Göteborgs 
universitet.

Anslag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse.

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

 
Information
 

 
Anslag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse.

Tidsplan: publicering februari 2021.

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

SNS forskningsprogram
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Hållbar samhällsbyggnad

Projektet belyser olika aspekter av sam
hällsbyggnad och planering med fokus 
på infrastruktur, transporter och bostä
der. Utgångspunkter för projektet är de 
stora förändringarna i demografin, den 
fortsatta starka urbaniseringstrenden 
samt den snabba tekniska utvecklingen 
som präglar den svenska samhällsut
vecklingen.

refereNSgruPP
Boverket, Byggföretagen, e.oN., Einar 
Mattsson, Ellevio, Installatörsföreta
gen, Jernhusen, Jm, Kommuninvest, 
Länsförsäkringars forskningsfond, 
Nacka kommun, Newsec, Ramboll 
Sweden, Region Stockholm, Sjunde 
aPfonden, Skandia, Svenskt Näringsliv, 
Trafikverket, Transportföretagen, Tåg
företagen, White Arkitekter, Volvo 
Bussar.

PubliKatioNer 2020
Så använder vi järnvägen på ett bättre 
sätt. Kristofer Odolinski, forskare, 
Institute for Transport Studies (itS), 
University of Leeds och Statens väg 
och transportforskningsinstitut (Vti).

SNS Analys nr 63. Kalkylräntan och 
statliga infrastrukturinvesteringar. 
Disa Asplund, forskare vid Statens väg 
och transportforskningsinstitut.

Cost Overrun and Procurement Compe-
tence in Sweden. Giancarlo Spagnolo, 
professor i nationalekonomi vid Stock
holm Institute of Transition Economics 
(Site) vid Handelshögskolan i Stock
holm.

Allmännyttan och jämlikheten. Martin 
Grander, fil.dr och forskare vid Institu
tionen för urbana studier, Malmö uni
versitet.

Transportsektorn och klimatpolitiken. 
Maria Bratt Börjesson, professor i 
transportekonomi vid Statens väg och 
transportforskningsinstitut (Vti).

Den svenska elmarknaden. Mattias 
 Vesterberg, forskare i nationalekonomi 
vid Umeå Universitet.

SNS Analys nr 67. Ekonomiska  
konsekvenser av investeringar  
i digital infrastruktur. Anders Åker
man, docent i national ekonomi vid 
Stockholms universitet

SemiNarier 2020
 › Ekonomiska effekter av digital infra

struktur
 › Behovet av en reformerad elmarknad
 › Är hushållen en outnyttjad resurs på 

elmarknaden?
 › Hur kan utsläppen från transportsek

torn minskas?
 › Allmännyttans framtid
 › Så kan offentlig upphandling förbätt

ras
 › Låg ränta skäl nog att investera i 

infrastruktur?
 › Kan järnvägen nyttjas på ett bättre 

sätt?

 
Information
 

 
Tidsplan: 2019–2021.

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

SNS forskningsprogram
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Lärdomar om integration

 
Information
 

 
Tidsplan: 2017–2020.

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

Projektet syftar till att ta fram ny kun
skap om hur integrationen i Sverige 
fungerar och hur den kan förbättras. 
Fokus ligger på arbetsmarknad och 
utbildning. Utgångspunkten är den 
relativt sett stora asylinvandring som 
Sverige har har haft under de senaste 
åren samt skillnaderna i studieresultat 
och sysselsättning mellan inrikes och 
utrikes födda.

refereNSgruPP
a2b Sverige, AcadeMedia ab, Arbets
förmedlingen, Axfood, Axfoundation, 
Finansdepartementet, Intendia Group, 
Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Röda Korset, Samhall, 
Scania CV ab, Skanska ab, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Stockholm 
stads utbildningsförvaltning, Södertälje 
kommun, Tillväxtverket och Unionen.

PubliKatioNer 2020
Studiegapet mellan inrikes och utrikes 
födda elever. Hans Grönqvist, docent i 
nationalekonomi, Uppsala universitet, 
Susan Niknami, fil.dr i nationaleko
nomi, Stockholms universitet.

Flykting- och anhöriginvandrares väg 
till arbete. Pernilla Andersson Joona, 
docent i nationalekonomi och verksam 
vid Sofi, Stockholms universitet.

Enkla jobb och kunskaper i svenska – 
nycklar till integration? Simon Ek, 
doktorand i nationalekonomi vid Upp
sala universitet och affilierad till Institu
tet för Näringslivsforskning (ifN), Mats 
Hammarstedt,  professor i nationaleko
nomi vid Linnéuniversitetet i Växjö och 
affilierad till ifN, Per Skedinger, fors
kare vid ifN och adjungerad professor i 
nationalekonomi vid Linnéuniversitetet 
i Växjö.

Organisation av arbetsmarknads- och 
bostadsintegration. Emma Holmqvist,  
fil.dr i kulturgeografi och forskare vid 
Uppsala universitet, Vedran Omanović,  
ek.dr i företagsekonomi och universi
tetslektor vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, Susanne Urban, 
docent i sociologi och universitetslek
tor vid Uppsala universitet.

SemiNarier 2020
 › Invandring, boende och arbete – hur 

ser samspelet ut?
 › Är lågkvalificerade jobb och sfi bra 

vägar in på arbetsmarknaden?
 › Ny kunskap om flykting och 

anhörig invandrares etablering på 
arbetsmarknaden

 › Hur kan skolresultaten stärkas för 
utrikes födda?

SNS forskningsprogram
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Skatter i en  
globaliserad värld

Syftet med det här projektet är att ana
lysera och ge förslag till förändringar i 
det svenska skattesystemet, givet hur 
den svenska ekonomin har utvecklats 
sedan den senaste stora skattereformen 
med anledning av globaliseringen, den 
tekniska utvecklingen och ändringar i  
näringslivsstrukturen.

refereNSgruPP
AstraZeneca, Atlas Copco, Bostadsrät
terna, Ekonomi styrningsverket (eSV), 
eQt, far, Investor, Konjunkturinstitu
tet (Ki), Landsorganisationen i Sverige 
(lo), Lantbrukarnas Riksförbund 
(lrf), M Sverige, Mellby Gård, Sveri
ges akademikers centralorganisation 
(Saco), Swedish Private Equity & Ven
ture Capital Association (SVCa), Skat
terättsnämnden, Skatteverket, Spotify, 
Stora Enso, Svenskt Näringsliv, Teknik
företagen, Tjänste     männens centralor
ganisation (tCo), Uniper, Vattenfall.

PubliKatioNer 2020
Beskattning av energibranschens vinster.
Peter Nilsson, adjungerad professor i 
skatterätt på Juridiska institutionen, 
Lunds universitet och Director på 
KPmg.

En ny bostadsbeskattning. Peter  
Englund, professor emeritus vid  
Handelshögskolan i Stockholm och 
Uppsala universitet.

Svensk energi- och miljöbeskattning  
– ett reformförslag. Runar Brännlund, 
professor i nationalekonomi vid  
Centrum för miljö och naturresurs
ekonomi, Handelshögskolan, Umeå 
universitet, Bengt Kriström, professor  
i naturresursekonomi, Sveriges lant
bruksuniversitet (SLU), vid Centrum 
för miljö och naturresursekonomi, 
SLU.

SNS Analys nr 68. Hur påverkas företags 
utsläpp av ett pris på koldioxid. Gustav 
Martinsson, docent och lektor i finan
siell ekonomi vid Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH), Per Strömberg, pro
fessor i finansiell ekonomi vid Handels
högskolan i Stockholm.

SemiNarier 2020
 › Klas Eklunds förslag till en genom

gripande skattereform
 › Pris på koldioxid – hur påverkas före

tagens utsläpp?
 › Hur reformera svensk energi och 

miljöbeskattning?
 › En ny bostadsbeskattning
 › Hur påverkar dagens skatteregler 

investeringar i energisektorn?

 
Information
 

 
Tidsplan: 2019–2022.

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

SNS forskningsprogram
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SNS Demokratirapport 
2021

 
Information
 

 
Rapporten finansieras med stöd av 
Vetenskapsrådet och Riksbankens 
Jubileumsfond.

Tidsplan: publicering våren 2021.

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

Vård och omsorg  
i det 21:a århundradet

 
Information
 

 
Tidsplan: 2018–2021.

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

Utgångspunkten för det här projektet 
är den strukturomvandling som vården 
och omsorgen står inför. Projektet är 
inriktat på att bidra med kunskap och 
underlag inom två centrala dimensio
ner, för det första hur kompetensför
sörjningen kan säkras och för det andra 
hur de möjligheter som teknikutveck
lingen medför kan tas till vara.

fiNaNSieriNg oCh refereNS
gruPP
Apoteket, AstraZeneca, Attendo, 
Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, Med
Learn, Min Doktor, Praktiker tjänst, 
Region Stockholm, Riks förbundet 
HjärtLung, Social departementet, 
 Sophiahemmet, SoS Alarm, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Sveriges 
Läkarförbund, Tandvårds och läkeme
delsförmånsverket, Universitets
kanslers  ämbetet, Vinnova, Vårdförbun
det och Västra Götalandsregionen.

PubliKatioNer 2020
E-hälsa som app – dataskydd och data-
delning. Cecilia Magnusson Sjöberg, 
professor i juridik vid Stockholms uni
versitet.

Vården är värd en bättre styrning. 
Anders Anell, professor i företagseko
nomi vid Lunds universitet. 

SemiNarier 2020
 › Coronakommissionen presenterar 

delrapport om äldreomsorgen
 › Lena Hellberg om kunskapsstyrning 

i vården
 › Vårdens styrning
 › Legala och rättspolitiska utmaningar 

inom ehälsa
 › Utredningen om välfärdsteknik i äld

reomsorgen

»Vi lever i en polariserad tid« är ett 
återkommande uttalande i det offent
liga samtalet. Men innebörden av pola
risering är ofta oklar. Därför finns det 
anledning att syna detta begrepp när
mare. I SNS demokratirapport 2021 
undersöks hur utbredd den politiska 
polariseringen är i Sverige och vilken 
betydelse den kan ha för demokratin.

Forskarna kartlägger och systemati
serar befintlig kunskap om polarisering 
med speciellt fokus på medier, parti
system, parlament samt bland väljare.  
I rapporten presenteras ett stort antal 
sätt att mäta om och hur graden av 
polarisering har förändrats i Sverige. 
Forskarna diskuterar även vilken roll 
polariseringen kan komma att ha för 

den framtida politiska utvecklingen i 
Sverige. 

forSKare
Henrik Ekengren Oscarsson (ordfö
rande), professor i statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet.

Torbjörn Bergman, professor i stats
vetenskap vid Umeå universitet.

Annika Bergström, professor i journa
listik, medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet.

Johan Hellström, docent i statsveten
skap vid Umeå universitet.

SNS forskningsprogram
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Seminarieserier

SNS har under året haft sex seminarie
serier. Flertalet möten har genomförts  
i form av webbinarier, många med 
efterföljande rundabordssamtal, även 
de digitala.

Strax efter pandemins utbrott startade 
SNS seminarieserien Coronakrisen med 
totalt 18, mycket välbesökta, möten 
under 2020. Seminarieserierna Demo
krati, Samhällsbyggnad och hållbarhet 
samt aiskiftet har under året samlat 
olika aktörer, beslutsfattare, media och 
forskare till återkommande seminarier 
inom respektive område där ny forsk
ning, nya regelverk, utredningar och 
policyförslag presenterats och diskute
rats. 

Seminarieserien iieS/SNS Interna
tional Policy Talks har sedan 2016 gjort 
det möjligt för internationellt ledande 
forskare att presentera policyrelevant 
forskning för svenska beslutsfattare och 
seminarieserien SNS/Shof Finanspanel 
har sedan 2009 samlat en bred publik 
kring återkommande möten om cen
trala frågor för finansmarknaden.

Utöver de stående seminarieserierna 
och seminarierna inom SNS forsknings
projekt anordnas kontinuerligt möten 
om ekonomisk politik och andra aktu
ella ämnen med bäring på samhällsut
vecklingen.
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SNS/SHOF Finanspanel

IIES/SNS International 
Policy Talks

Finanspanelen är ett mötesforum som 
tar upp nya regelverk och ny policyrele
vant forskning om finansmarknaden, 
om bolagsstyrning och om penningpo
litik. Finanspanelen är ett samarbete 
mellan SNS och finansforskningsinstitu
tet Swedish House of Finance (Shof) 
vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Shof är Sveriges nationella forsknings
center för finansiell ekonomi.  

SemiNarier 2020
 › SNS/Shof Finanspanel med eCb:s 

tidigare chefekonom Peter Praet
 › Coronakrisen: Hur motståndskraftig 

är banksektorn?

 › Coronakrisen: Vilken roll har pen
ningpolitiken?

 › Coronakrisen: Beredskap att hantera 
fler konkurser?

 › Företagsfinansiering i en lågränte
miljö

 › SNS/Shof Finanspanel med riks
bankschef Stefan Ingves

 › SNS/Shof Finance Panel: How 
could Wirecard fail?

Med iieS/SNS International Policy 
Talks erbjuder SNS i samarbete med 
Institutet för internationell ekonomi 
(iieS) en mötesplats där internationellt 
ledande nationalekonomer presenterar 
aktuell forskning med policyrelevans 
för en svensk publik. 

iieS är ett forskningsinstitut vid 
Stockholms universitet grundat 1962. 
Forskningen vid iieS täcker ett brett 
fält, som makroekonomi, politisk eko
nomi, klimatförändringars inverkan på 
ekonomin, ekonomisk utveckling, 
massmedia och deras inverkan samt 
arbetsmarknader. 

 SemiNarium 2020 
 › imf and iieS/SNS International 

Policy Talks: World Economic Out
look 2020 on Mitigating Climate 
Change

 
Information
 

 
Forskningsledare: Louise Lorentzon,  
louise.lorentzon@sns.se,  
0707-91 21 72.
 
Projektledare: Nina Bruce,  
nina.bruce@sns.se, 0707-34 87 83.

 
Information
 

 
Forskningsledare: Louise Lorentzon,  
louise.lorentzon@sns.se,  
0707-91 21 72.

Projektledare:  Angelica Dahl, 
angelica.dahl@sns.se,  
0722-51 79 53.

Seminarieserier
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Coronakrisen

Samhällsbyggnad  
och hållbarhet

I början av april startades seminarie
serien Coronakrisen, för att bidra med 
kunskap och erfarenhetsutbyte om hur 
Sverige ska klara sig igenom coronakri
sen och hantera dess effekter. Vid 18 
seminarier har en rad olika frågeställ
ningar och ämnen dryftats, som dels 
varit fokuserade på hanteringen av den 
akuta krisen, dels på pandemins kon
sekvenser och vad som krävs på längre 
sikt för att ekonomin och samhället ska 
återhämta sig.

 
SemiNarier 2020
 › Coronakrisen: Att värdera konse

kvenser på folkhälsa och samhälle
 › Coronakrisen: Hur påverkas ekono

min? 
 › Coronakrisen: Hur påverkas arbets

marknaden? 
 › Coronakrisen – delaktighet och 

inkludering i områden med socio
ekonomiska utmaningar

 › Coronakrisen: Hur säkra utökad test
ning av covid19?

 › Coronakrisen: Hur motståndskraftig 
är banksektorn? 

 › Coronakrisen: Vilken roll har pen
ningpolitiken?

 › Coronakrisen: Hur påverkas hyres 
och fastighetsmarknaden? 

 › Coronakrisen: Hur påverkas 
EUsamarbetet?

 › Vilka effekter får coronakrisen på 
demokratin? 

 › Coronakrisen: Vad händer på 
bostadsmarknaden? 

 › Coronakrisen: geopolitiska konse
kvenser

 › Coronakrisen: Hur står sig export
företagen? 

 › Forskarsamtal om coronakrisen
 › Coronakrisen: Beredskap att hantera 

fler konkurser? 
 › Coronakrisen: Ekonomiska åtgärder 

vid en andra smittovåg
 › Coronakrisen: Hur påverkas blivande 

föräldrar?
 › Coronakommissionen presenterar 

delrapport om äldreomsorgen

Serien fokuserar på centrala samhälls
byggnads och hållbarhetsfrågor. Dit 
hör transport och infrastruktur, energi
försörjning, bostäder och teknisk 
utveckling. 

SemiNarier 2020
 › Coronakrisen – delaktighet och 

inkludering i områden med socio
ekonomiska utmaningar

 › Lagring av koldioxid för att minska 
utsläppen

 › Klimatpolitiska rådet om regeringens 
klimathandlingsplan och corona
krisen

 › Hur klimatsmart är ehandeln?
 › Hur nyttja skogen?

 
Information
 

 
Projektledare: Nina Bruce,  
nina.bruce@sns.se, 0707-34 87 83.

 
Information
 

 
Tidsplan: 2019–2020.

Finansiering med stöd från 
forskningsrådet Formas.

Kontakt: Mikael Witterblad,  
mikael.witterblad@sns.se,  
0705-32 28 89. 

Seminarieserier
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Information
 

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

Projektledare: Nina Bruce,  
nina.bruce@sns.se,  
0707-34 87 83.

 
Information
 

 
Tidsplan: 2020–2023.

Finansering med stöd av Bertil 
Edlunds stiftelse.

Projektledare: Adrian Ekström,  
adrian.ekstrom@sns.se,  
0722-51 36 81.

Demokrati

AIskiftet

Ledande svenska och internationella 
forskare presenterar ny forskning på 
demokratiområdet. 

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

SemiNarier 2020
 › Niklas Karlsson presenterar Kom

munutredningen
 › Coronakrisen: Vilka effekter får pan

demin på demokratin?
 › Eftervalsanalys av det amerikanska 

presidentvalet
 › Vilka lärdomar kan dras från reger

ingsbildningen 2018?

Målet med seminarieserien AIskiftet är 
att bidra med ökad kunskap om fram
växten av AI och hur vår vardag, 
näringslivet och samhället i stort påver
kas.
 
SemiNarier 2020
 › Artificiell intelligens och EU:s digi

tala framtid
 › Automatisering av beslut i kommu

nal förvaltning
 › Kan artificiell intelligens stötta sjuk

vården?

Seminarieserier



Samhällsprogrammet
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Samhällsprogrammet är SNS årliga 
utbildning för chefer och specialister 
inom privat och offentlig sektor som 
vill utöka sin kunskap om hur Sverige 
och eu styrs. 

föredrag, StudiebeSöK  
oCh Samtal
Programmet varvar föredrag och stu
diebesök med informella samtal med
ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, 
journalister, forskare och företagsle
dare. Allt som allt medverkar ungefär 
60 talare. 

högt betyg
Sedan starten 1995 har över 400 perso
ner gått utbildningen. Målet är att varje
grupp ska vara allsidigt sammansatt 
med en blandning av ledande besluts
fattare i de företag, myndigheter och 
organisationer som är medlemmar i
SNS. Deltagarna har olika bakgrund, 
kommer från skilda branscher och får
många tillfällen att dela erfarenheter 

med varandra och talarna. Deltagarna 
har de senaste fem åren gett program
met ett snittbetyg på 4,8 av 5. 

På grund av coronapandemin kunde 
dessvärre utbildningen inte genomföras 
i sin helhet under 2020, etappen i Brys
sel har skjutits upp till nästa år. Under 
de delar som genomfördes medverkade 
bland andra Migrationsverkets och 
Skolinspektionens generaldirektörer 
Mikael Ribbenvik och Helén Ängmo, 
professorerna John Hassler och Johan
nes Lindvall, kommunstyrelsens ord
förande i Södertälje, Storuman och  
Vallentuna, lo:s ordförande Susanna 
Gideonsson och Svenskt Näringslivs 
vice vd Mattias Dahl, samt riksdags
ledamöterna Gulan Avci (l), Mathias 
Tegnér (S) och Kristina Axén Olin (m). 

 
Information
 

 
Över 400 personer har genomfört 
programmet. Deltagarnas snittbetyg 
på utbildningen är 4,8 av 5.

Är du intresserad av att gå 
programmet? Läs mer på  
sns.se/samhallsprogrammet eller 
hör av dig till Agnes Gunnarsson,  
agnes.gunnarsson@sns.se,  
0709-91 62 11.

Samhällsprogrammet



SNS i media
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År 2020 gjordes referenser till SNS 
sammanlagt 1 400 gånger i medierna, 
varav 648 gånger i debatt och 
ledarartiklar. Vid 14 tillfällen 
publicerade forskare debattartiklar i 
samband med lansering av SNS
rapporter, varav fyra på dN Debatt och 
fyra på SvD Debatt. SVt Forum sände 
12 av SNS webbinarier och tt har 
skrivit minst 6 artiklar om SNS
rapporter och webbinarier. Även Ekot, 

Studio Ett, Ekots lördagsintervju och 
Vetenskapsradion har gjort inslag med 
hänvisningar till SNSmaterial under 
året.

SNS videoinspelningar hade 41 279 
visningar och poddinspelningarna  
46 321 lyssningar. SNS har 3 861 följare 
på Twitter och 2 260 på Facebook. På 
LinkedIn har SNS 1 637 följare. 
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SNS reportage

Under året publicerades 13 avsnitt av 
SNS reportage, som produceras av 
Monopol Media för SNS. Reportagen 
med forskare som skrivit rapporter för 
SNS eller medverkat i SNS seminarier 
sänds i anslutning till poddradio
programmet Kapitalets veckoprogram 
om samhälle, ekonomi och finans. De 
finns också att lyssna på i en egen 
poddkanal, SNS reportage, och på vår 
playtjänst sns.se/play. Årets reportage 
har sammanlagt laddats ned 11 592 
gånger.

 › Hur fattar vd:ar beslut? Jerker Holm, 
professor i nationalekonomi, Lunds 
universitet

 › Svensk politik för globalt klimat, 
John Hassler, professor i national
ekonomi, Institutet för internationell 
ekonomi vid Stockholms universitet

 › Den bortglömda kommittén, Carl 
Dahlström, professor i stats
vetenskap, Göteborgs universitet

 › Det växande studiegapet, Hans 
Grönqvist, docent i nationaleko
nomi, Uppsala universitet

 › Problemen med svensk demokrati, 
Johannes Lindvall, professor i stats
vetenskap, Lunds universitet

 › Epidemiologi, vad är det för något? 
Tove Fall, professor i epidemiologi, 
Uppsala universitet

 › Etablering i motvind, Pernilla 
Andersson Joona, docent i national
ekonomi, Institutet för social forsk
ning, Stockholms universitet

 › Fler undervisningstimmar i skolan 
– vad ger det? Therese Nilsson, 
docent i nationalekonomi, Lunds 
universitet

 › Sjukt system, Anders Anell, professor 
i företagsekonomi, Lunds universitet

 › Kan aktiva hushåll rädda elsystemet? 
Mattias Vesterberg, nationalekonom, 
Umeå universitet

 › En ny bostadsbeskattning, Peter 
Englund, professor emeritus i natio
nalekonomi, Handelshögskolan i 
Stockholm och Uppsala universitet

 › Investeringar i digital infrastruktur 
– vad är effekten? Anders Åkerman, 
docent i nationalekonomi, Stock
holms universitet

 › Pengar och våld i nära relationer, 
forskare i nationalekonomi, Eko
nomihögskolan vid Lunds universitet
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Alla seminarier  
och konferenser
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JaNuari
SNS/SHOF Finanspanel med ECB:s 
tidigare chefekonom Peter Praet
Peter Praet var ledamot i eCb:s direk
tion och centralbankens chefekonom.

SNS Konjunkturrådsrapport 2020: 
Svensk politik för globalt klimat
John Hassler (ordförande), professor i 
nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi (iieS), Stock
holms universitet, Jonas Nycander, 
professor i geofysisk hydrodynamik vid 
Meteorologiska institutionen, Stock
holms universitet. Kommentator
Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpoli
tiska rådet.

SNS förtroenderådsmöte och presenta-
tion av 2020 års Konjunkturrådsrapport
John Hassler (ordförande), professor i 
nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi (iieS), Stock
holms universitet, Jonas Nycander, 
professor i geofysisk hydrodynamik vid 
Meteorologiska institutionen, Stock
holms universitet. Kommentatorer
Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpoli
tiska rådet, Peter Eriksson (mP), minis
ter för internationellt utvecklingssamar
bete.

februari
Återträff SNS Samhällsprogram:  
Samtal med MSB:s generaldirektör  
Dan Eliasson
Dan Eliasson, generaldirektör för Myn
digheten för samhällsskydd och bered
skap (mSb).

marS
Niklas Karlsson presenterar  
Kommunutredningen
Gissur Ó Erlingsson, biträdande pro
fessor i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet och medförfattare till SNS 
Konjunkturråd 2019: Kommunernas 
framtid, Britta Flinkfeldt, kommunsty

relsens ordförande i Arjeplog, Carola 
Gunnarsson, förste vice ordförande, 
Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKr) och tidigare kommunstyrelsens 
ordförande i Sala, Niklas Karlsson, 
Kommunutredningens ordförande och 
riksdagsledamot för Skåne läns västra.

Hur kan skolresultaten stärkas  
för utrikes födda?
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltnings
chef för barnoch utbildningsförvalt
ningen i Nynäshamns kommun och f.d. 
rektor vid Ronnaskolan i Södertälje, 
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riks
förbund, Hans Grönqvist, docent i 
nationalekonomi, forskare vid ifau och 
Uppsala universitet, JanEric Gustafs
son, senior professor i pedagogik vid 
Göteborgs universitet och tidigare ord
förande i regeringens skolkommission 
som kom med sitt slutbetänkande april 
2017, Susan Niknami, fil.dr i national
ekonomi, forskare vid Institutet för 
social forskning (Sofi), Stockholms 
universitet, Erik Nilsson, statssekrete
rare hos utbildningsminister Anna 
Ekström (S), Helya Riazat, rektor vid 
Järvaskolan.

Assar Lindbeck: akademisk forskning  
i allmänhetens tjänst
Carl Bildt, f.d. statsminister, Erik Fich
telius, f.d. Ekochef och Aktuelltrepor
ter, tvåfaldig vinnare av Stora Journa
listpriset, Jenny Madestam, docent i 
statsvetenskap, förvaltningsakademin 
vid Södertörns högskola, Leif Östling, 
f.d. vd Scania och ordförande Svenskt 
Näringsliv, Assar Lindbeck, professor i 
nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi (iieS) och 
Institutet för Näringslivsforskning 
(ifN), Anna Breman, vice riksbank
schef, Torsten Persson, professor i 
nationalekonomi (iieS), Karin Petters
son, kulturchef Aftonbladet.

 
Information
 

 
Under 2020 anordnades 99 
konferenser, seminarier, rundabords-
samtal och referensgruppsmöten. 
Från och med 1 april övergick alla 
evenemang till digitalt format på 
grund av coronapandemin. 

Evenemangen hade totalt 11 600 
deltagare, en fördubbling i jämförelse 
med föregående år, och 131 talare. 40 
procent av talarna var kvinnor och 60 
procent var män.

Alla seminarier och konferenser
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Framtiden för det finanspolitiska  
ramverket
Harry Flam, professor emeritus i inter
nationell ekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi (iieS), Stock
holms universitet, och ordförande för 
Finanspolitiska rådet, Johannes Lind
vall, professor i statsvetenskap vid 
Lunds universitet och ordförande för 
SNS vetenskapliga råd, Fredrik Olovs
son (S), riksdagsledamot och ordfö
rande i riksdagens finansutskott.

aPril
Coronakrisen: Att värdera konsekvenser 
på folkhälsa och samhälle
Mats Bergman, professor i nationaleko
nomi, Södertörns högskola, Tove Fall, 
professor i molekylär epidemiologi vid 
Uppsala universitet, Magnus Henrek
son, professor i nationalekonomi och 
vd för Institutet för näringslivsforsk
ning (ifN), Patrik Tigerschiöld, styrel
seordförande i Bure Equity.

Coronakrisen: Hur påverkas ekonomin?
Rune Andersson, grundare och styrel
seordförande, Mellby Gård, John Hass
ler, professor i nationalekonomi vid 
Institutet för internationell ekonomi 
(iieS), Stockholms universitet och ord
förande för SNS Konjunkturråd 2020, 
Kristin Magnusson Bernard, global 
chef för makroekonomisk research på 
Nordea och Sverigechef på Nordea 
Markets och tillträdande vd för AP1.

Coronakrisen: Hur påverkas  
arbetsmarknaden?
Anders Forslund, professor i national
ekonomi och biträdande chef vid ifau, 
Torbjörn Hållö, ekonom på lo, Stefan 
Koskinen, förbundsdirektör för Almega 
Tjänsteföretagen och chef för enheten 
Arbetsgivarsamverkan, Annika Sundén, 
analyschef Arbetsförmedlingen.

Coronakrisen – delaktighet och  
inkludering i områden med  
socioekonomiska utmaningar
Ahmed Abdirahman, näringspolitisk 
expert vid Stockholms Handelskam
mare, grundare av och vd för stiftelsen 
The Global Village, Jesper Bornlinder 
Thiborg, analytiker vid Delegationen 
mot segregation, Stina Hansson, fors
kare vid Institutionen för globala stu
dier, Göteborgs universitet.

Coronakrisen: Hur säkra utökad  
testning av covid-19?
Siv Andersson, professor i molekylär
biologi vid Uppsala universitet och 
codirector vid SciLifeLab, Lars Eng
strand, professor i smittskydd och före
ståndare på Karolinska Institutets och 
SciLifeLab:s Centrum för Translatio
nell Mikrobiomforskning (Ctmr), 
Anna Sandström, Director Science 

Policy and Relations Europe vid Astra
Zeneca.

Kan järnvägen nyttjas  
på ett bättre sätt?
Jonas Eliasson, måldirektör, Trafikver
ket samt gästprofessor i transportsys
tem, Linköpings universitet och med
författare till SNS Konjunkturrådsrap
port 2020: Svensk politik för globalt 
klimat, Gustaf Engstrand, policychef, 
Tågföretagen, Jens Holm, ordförande i 
riksdagens trafikutskott samt klimatpo
litisk talesperson, Vänsterpartiet, 
Kristofer Odolinski, forskare, Institute 
for Transport Studies (itS), University 
of Leeds och Statens väg och trans
portforskningsinstitut (Vti), Maria 
Stockhaus, riksdagsledamot och trafik
politisk talesperson, Moderaterna.

Kan artificiell intelligens  
stötta sjukvården?
Claes Lundström, adjungerad professor 
vid Linköpings universitet, arenaledare 
för Analytic Imaging Diagnostic Arena 
(aida), och forskningschef på medicin
teknikbolaget Sectra, Anna Starbrink, 
Hälso och sjukvårdsregionråd (l) i 
Region Stockholm, AnnMarie Wenn
berg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, ordförande för 
Nationella vårdkompetensrådet och 
ledamot i Nationella innovationsrådet.

Ny kunskap om flykting- och 
 anhörig invandrares etablering  
på arbets marknaden
Pernilla Andersson Joona, docent i 
nationalekonomi och verksam vid Sofi, 
Stockholms universitet, Mats Green 
(m), andre vice ordförande i arbets
marknadsutskottet, Anna Johansson 
(S), ordförande i arbetsmarknads
utskottet.

Coronakrisen: Hur motståndskraftig  
är banksektorn?
Johanna Lybeck Lilja, Executive Advi
sor på Nordea, Per Strömberg, profes
sor i finansiell ekonomi vid Handels
högskolan i Stockholm/Shof, Erik 
Thedéen, generaldirektör, Finansin
spektionen, Johan Torgeby, vd och 
koncernchef, Seb.

Lagring av koldioxid för  
att minska utsläppen
Anders Egelrud, vd och koncernchef 
vid Stockholm Exergi, som bland annat 
äger och driver Värtaverket i Stock
holm, där det finns en testanläggning 
för bioCCS, Filip Johnsson, professor i 
uthålliga energisystem vid Chalmers 
tekniska högskola, och medförfattare 
till SNS Konjunkturråd 2020: Svensk 
politik för globalt klimat, Johanna  
Sandahl, ordförande, Naturskydds
föreningen.
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Klimatpolitiska rådet om regeringens 
klimathandlingsplan och coronakrisen
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, 
forskare vid enheten Miljöekonomi, 
Konjunkturinstitutet, Johan Kuylensti
erna, vice ordförande, Klimatpolitiska 
rådet, Louise Meijer, miljö och klimat
politisk talesperson, Moderaterna, 
Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesper
son, Miljöpartiet.

Coronakrisen: Vilken roll har  
penningpolitiken?
Anna Breman, vice riksbankschef, 
Christina Nyman, chefsekonom, Han
delsbanken, Anna Seim, docent i natio
nalekonomi vid Stockholms universitet.

maJ
Cyberattacker mot samhällsviktig  
infrastruktur
Pontus Johnson, professor i nätverk 
och systemteknik vid Kth och ansvarig 
för Kth:s centrum för cyberförsvar, 
Nicklas Keijser, mSb, Incidenthanterare 
vid CertSe med fokus på industriella 
styrsystem, Erik Nordman, säkerhets
skyddschef på Svenska kraftnät, Åsa 
Sundberg, vd  Teracom.

Utredningen om välfärdsteknik  
i äldreomsorgen
Ejja Häman Aktell, chef för äldreom
sorg, Skellefteå kommun, Peter Lars
son, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjö
rer och regeringens särskilde utredare i 
Utredningen om välfärdsteknik i äldre
omsorgen, Erik Slottner (Kd), äldre 
och trygghetsborgarråd, Stockholms 
stad, Malin Sölsnaes, chef för äldreom
sorg, Atea.

Coronakrisen: Hur påverkas  
hyres- och fastighetsmarknaden?
Max Barclay, Nordenchef vid Newsec, 
Anneli Jansson, vd vid Humlegården, 
Hans Lind, professor i fastighetseko
nomi, tidigare vid Kungliga Tekniska 
högskolan, Johanna Skogestig, vd vid 
Vasakronan.

Coronakrisen: Hur påverkas  
EU-samarbetet?
Lars Danielsson, ambassadör och stän
dig representant vid Sveriges ständiga 
representation till eu, Annika Ström 
Melin, fristående journalist och har 
bevakat Europafrågor under många år, 
senast som dN:s korrespondent i Brys
sel.

Hur påverkar dagens skatteregler  
investeringar i energisektorn?
Peter Nilsson, adjungerad professor i 
skatterätt vid Lunds universitet och 
Director på KPmg i Sverige, Rickard 
Nordin (C), Centerpartiets klimat och 
energipolitiska talesperson, Stefan Ols
son, professor i finansrätt, Handelshög

skolan vid Karlstads universitet, Anders 
Tegelberg, skattechef på Vattenfall.

Coronakrisen: Vilka effekter får  
pandemin på demokratin?
Staffan I. Lindberg, professor i statsve
tenskap vid Göteborgs universitet och 
föreståndare för Vdem Institute, 
Johannes Lindvall, professor vid Lunds 
universitet.

Låg ränta skäl nog att investera  
i infrastruktur?
Disa Asplund, forskare vid Vti, Statens 
väg och transportforskningsinstitut, 
Mats Dillén, fd generaldirektör Kon
junkturinstitutet och tidigare ledamot i 
Kommittén om finansiering av offent
liga infrastrukturinvesteringar via skat
ter, avgifter och privat kapital, Hans 
Forssman, Senior Investment Manager 
Infrastructure, Skandia, Gunnar Isacs
son, samhällsekonom, Trafikverket.

Coronakrisen: Vad händer  
på bostadsmarknaden?
Henrik Braconier, chefsekonom, 
Finansinspektionen, Cecilia Hermans
son, forskare vid avdelningen för fastig
hetsekonomi och finans, Kth, Annika 
Winsth, chefekonom, Nordea.

JuNi
Coronakrisen: geopolitiska konsekvenser
Torbjörn Becker, chef för Östekono
miska institutet (Site) vid Handels
högskolan i Stockholm, Martin Kragh, 
chef för Rysslands och Eurasienpro
grammet vid Utrikespolitiska institutet, 
Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid 
Lunds universitet, professor i forsk
ningspolitik vid Ekonomihögskolan 
och tidigare expert åt bland annat 
oeCd, eukommissionen och Världs
banken. 

Så kan offentlig upphandling förbättras
Sigbritt Karlsson, rektor, Kth, Sofia 
Lundberg, professor i nationaleko
nomi, Umeå universitet, EvaLotta 
Löwstedt Lundell, vd, SKl Kommen
tus, Giancarlo Spagnolo, professor i 
nationalekonomi, Stockholm Institute 
of Transition Economics, Handelshög
skolan i Stockholm. 

Coronakrisen: Hur står sig  
exportföretagen?
Ylva Berg, vd, Business Sweden, Rikard 
Forslid, professor i nationalekonomi, 
Stockholms universitet, AnnaKarin 
Jatko, generaldirektör, Exportkredit
nämnden (eKN), Åsa Pettersson, public 
affairs och hållbarhetschef, Scania.

Ny myndighet för psykologiskt försvar
Mikael Damberg (S), inrikesminister, 
Anders Danielsson, särskild utredare 
för utredningen om en ny myndighet 
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för psykologiskt försvar, Linda Stens
dotter Renman, seniorkonsult på 4C 
Strategies, Mikael Tofvesson, enhets
chef på enheten för skydd mot informa
tionspåverkan, Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap (mSb).

Arbetsrätten – behov av reformering?
Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Närings
liv, Marie Gartell, huvudsekreterare vid 
utredningen om en moderniserad 
arbetsrätt, Torbjörn Johansson, lo:s 
avtalssekreterare, Oskar Nordström 
Skans, professor i nationalekonomi vid 
Uppsala universitet, Gudmund Toijer, 
särskild utredare vid utredningen om 
en moderniserad arbetsrätt.

Legala och rättspolitiska utmaningar 
inom e-hälsa
Daniel Forslund, biträdande regionråd 
(l) i Region Stockholm och ordförande 
i SKr:s Beredning för digitalisering, 
Martin Irding, vd, friSQ, Erik Janzon, 
rättschef, Ehälsomyndigheten, Dag 
Larsson, ledamot (S) i riksdagens  
socialutskott, Lena Lindgren Schelin, 
generaldirektör, Datainspektionen, 
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i 
rättsinformatik och ämnesföreståndare 
vid Juridiska institutionen, Stockholms 
universitet.

SNS ordinarie förtroenderådsmöte med 
forskarsamtal om coronakrisen
John Hassler, professor i nationaleko
nomi vid Institutet för internationell 
ekonomi (iieS), Stockholms universitet 
och ordförande för SNS Konjunkturråd 
2020: Svensk politik för globalt klimat, 
Johannes Lindvall, professor i statsve
tenskap vid Lunds universitet och ord
förande för SNS vetenskapliga råd. Ord
förande för SNS Demokratirapport 
2017: Samverkan och strid i den parla
mentariska demokratin, Eva Mörk, 
professor i nationalekonomi vid Upp
sala universitet och ledamot i SNS sty
relse. Ordförande för SNS Konjunktur
råd 2019: Kommunernas framtid.

Hur klimatsmart är e-handeln?
Camilla Hållén, projektledare på Trafik
analys och författare till Trafikanalys 
rapport, Sofia Leffler Moberg, Post
Nords hållbarhetschef, Henrik Pålsson, 
universitetslektor vid institutionen för 
förpackningslogistik, Lunds universitet.

Vilka effekter ger mer undervisningstid  
i skolan?
Kristina Axén Olin (m), andre vice ord
förande i utbildningsutskottet och 
moderaternas utbildningspolitiska 
talesperson, Martin Fischer, forskare 
vid Karolinska institutet och Institutet 
för Näringslivsforskning (ifN), Peter 
Heddelin, en av grundarna av och rek
tor för Amerikanska gymnasiet, Martin 

Karlsson, professor i nationalekonomi 
vid University of DuisburgEssen, The
rese Nilsson, nationalekonom vid 
Lunds universitet och Institutet för 
Näringslivsforskning (ifN), Björn Öck
ert, professor i nationalekonomi och 
forskare vid ifau.

Coronakrisen: Beredskap att hantera  
fler konkurser?
Bo Becker, Cevian Capital Professor of 
Finance vid Handelshögskolan i Stock
holm och Swedish House of Finance, 
Karl Björlin, delägare i Cirio Advokat
byrå och styrelseledamot i tma 
Sweden, Daniel Harlid, VPSenior Ana
lyst, Moody’s Investors Service, Marie 
KarlssonTuula, professor i civilrätt, jur. 
dr. vid Handelshögskolan vid Karlstads 
universitet och gästprofessor vid Öre
bro universitet, Bengt Stillström, 
grundare och styrelseordförande, Trac
tion.

Utredningen om en ny  
arbetslöshetsförsäkring
Lars Calmfors, professor emeritus vid 
iieS, Stockholms universitet, Maria 
Hemström Hemmingsson, särskild 
utredare vid utredningen En ny arbets
löshetsförsäkring för fler, grundad på 
inkomster och generaldirektör vid 
ifau, Therese Svanström, ordförande 
för tCo, Martin Ådahl, riksdagsleda
mot och arbetsmarknadspolitisk tales
person för Centerpartiet.

Allmännyttans framtid
Martin Grander, forskare, Institutionen 
för urbana studier, Malmö universitet, 
Lovisa Högberg, universitetslektor i 
nationalekonomi, Mittuniversitetet, 
Anders Nordstrand, vd, Sveriges All
männytta, Dennis Wedin (m), bostads 
och fastighetsborgarråd, Stockholms 
stad.

auguSti
Hur kan utsläppen från  
transportsektorn minskas?
Anders Berger, chef för Public Affairs, 
Volvo Group, Maria Börjesson, profes
sor i transportekonomi, Statens väg 
och transportforskningsinstitut (Vti), 
Sven Hunhammar, måldirektör, Tra
fikverket och särskild utredare i utred
ningen om utfasning av fossila drivme
del och förbud mot försäljning av nya 
bensin och dieseldrivna bilar, Anders 
Roth, ansvarig för hållbar mobilitet, 
iVl Svenska Miljöinstitutet.

SePtember
Vårdens styrning
Acko Ankarberg Johansson (Kd), ord
förande i riksdagens socialutskott, 
Anders Anell, professor vid Företags
ekonomiska institutionen, Lunds uni
versitet och styrelseordförande för 
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Myndigheten för vård och omsorgsan
alys, Björn Eriksson, hälso och sjuk
vårdsdirektör, Region Stockholm, Dag 
Larsson (S), ledamot i riksdagens soci
alutskott, Heidi Stensmyren, ordfö
rande, Sveriges läkarförbund.

Lena Hellberg om kunskaps styrning  
i vården
Karin Båtelson, förste vice ordförande, 
Sveriges läkarförbund, Lena Hellberg, 
särskild utredare, Sammanhållen kun
skapsstyrning, Thomas Lindén, avdel
ningschef, avdelningen för kunskaps
styrning för hälso och sjukvården, 
Socialstyrelsen, Emma Spak, chef för 
hälso och sjukvårdssektionen, SKr.

Är hushållen en outnyttjad resurs  
på elmarknaden?
David Bjurhall, ansvarig för pris och 
regleringsfrågor, Ellevio, Sebastian de 
Toro, statssekreterare hos energi och 
digitaliseringsminister Anders Ygeman, 
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, 
Energimarknadsinspektionen, Mattias 
Vesterberg, forskare i nationalekonomi 
vid Handelshögskolan, Umeå universi
tet, Anna Wolf, sakkunnig framtidens 
energisystem, Power Circle.

Automatisering av beslut  
i kommunal förvaltning
Marianne Eliason, särskild utredare av 
»En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regio
ner«, Louise Callenberg, chef för sek
tionen för digital förnyelse och samver
kan vid Sveriges kommuner och regio
ner (SKr), Lupita Svensson, universi
tetslektor vid Socialhögskolan, Lunds 
universitet.

Behovet av en reformerad elmarknad
Bo Diczfalusy, f.d. kanslichef, Energi
kommissionen och en av författarna till 
eSorapporten »När kapaciteten bris
ter. Behövs en ny reglering av elmark
naden?«, Monica Haider, riksdagsleda
mot och energipolitisk talesperson, 
Socialdemokraterna, Alf Larsen, strateg 
och affärsutvecklare, e.oN, Tony Ros
ten, ställföreträdande generaldirektör 
och chef för avdelningen för nätregle
ring, Energimarknadsinspektionen, 
Thomas Tangerås, docent, Institutet 
för Näringslivsforskning (ifN).

oKtober
SNS årliga möte för vd- och gd-assisten-
ter: Samtal med miljöekonomen Therese 
Lindahl om hållbar matkonsumtion
Therese är verksam vid Beijerinstitutet 
för ekologisk ekonomi och forskar om 
mänskligt beteende kopplat till miljö 
och klimatfrågor. Hon är en av förfat
tarna till SNS Konjunkturrådsrapport 
2020: Svensk politik för globalt klimat.

Artificiell intelligens och EU:s  
digitala framtid
Fredrik Heintz, AIforskare och biträ
dande professor vid Linköpings univer
sitet.

Är lågkvalificerade jobb och sfi bra vägar 
in på arbetsmarknaden?
Annika Devert, chef för ledar och 
medarbetarförsörjning på Axfood, 
Simon Ek, doktorand i nationaleko
nomi vid Uppsala universitet och verk
sam vid Institutet för Näringslivsforsk
ning (ifN), Mats Hammarstedt, profes
sor i nationalekonomi vid Linnéuniver
sitetet och ifN, Roger Mörtvik, statsse
kreterare åt arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark, Mats Persson (L), eko
nomiskpolitisk talesperson, Per Ske
dinger, verksam vid ifN och adjung
erad professor i nationalekonomi vid 
Linnéuniversitetet.

En ny bostadsbeskattning
Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna, 
Peter Englund, professor emeritus i 
nationalekonomi vid Handelshögsko
lan i Stockholm, Jörgen Hellman (S), 
ordförande i riksdagens skatteutskott, 
Katarina Nordblom, docent i national
ekonomi vid Göteborgs universitet, 
Larry Söder (Kd), bostadspolitisk tales
person och vice ordförande i civil
utskottet.

Finansministern presenterar  
budgetpropositionen för 2021
Magdalena Andersson, finansminister 
(S), Robert Bergqvist, chefsekonom på 
Seb.

SNS/SHOF Finance Panel:  
Corporate Finance in a Low Interest 
Rate Environment
Michael Roberts, professor of Finance 
at the Wharton School of the Univer
sity of Pennsylvania, Henrik Braconier, 
Chief Economist, Economic Analysis, 
Finansinspektionen, Helena Nordberg, 
Fixed Income Manager, Svenskt 
Näringsliv.

Invandring, boende och arbete – hur ser 
samspelet ut?
Sofia Appelgren, grundare av och 
mångfaldsstrateg på Mitt Liv, Elin 
Blomberg, utvecklingsledare på Läns
styrelsen i Stockholm, Johann Knigge, 
nationell chef för Svenska Röda Korset, 
Vedran Omanović ekon.dr i företags
ekonomi, Handelshögskolan vid Göte
borgs universitet, Marie Thelander 
Dellhag, vd på mKb, Susanne Urban, 
docent i sociologi vid Uppsala universi
tet.
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Vikten av tidigare kontakter för ungas 
arbetsmarknadsinträde – vad händer  
i kristider?
Desirée Harknäs, leveranschef, 
Randstad RiseSmart Sverige, Pär Lund
ström, Expert kompetensförsörjning, 
Installatörsföretagen, Dagmar Müller, 
forskare i nationalekonomi vid Institu
tet för Näringslivsforskning (ifN), 
Martin Persson, förbundsstyrelseleda
mot, Sveriges Socialdemokratiska Ung
domsförbund (SSu), Romina Pour
mokhtari, förbundsordförande, Libe
rala ungdomsförbundet (luf).

NoVember
SNS/SHOF Finanspanel med  
riksbanks chef Stefan Ingves
Stefan Ingves, riksbankschef, Pär Öster
holm, professor i nationalekonomi vid 
Örebro universitet.

Hur reformera svensk energi- och  
miljöbeskattning?
Runar Brännlund, professor i national
ekonomi vid Centrum för miljö och 
naturresursekonomi, Handelshögsko
lan, Umeå universitet, Bengt Kriström, 
professor i naturresursekonomi, Sveri
ges lantbruksuniversitet och seniorråd
givare, Centrum för miljö och naturre
sursekonomi, Handelshögskolan, 
Umeå universitet, Hillevi Larsson (S), 
ledamot i skatteutskottet, Jessica 
Rosencrantz (m), miljö och klimatpo
litisk talesperson för Moderaterna och 
andre vice ordförande i miljö och jord
bruksutskottet, Per Åsling (C), förste 
vice ordförande i skatteutskottet.

Eftervalsanalys av det amerikanska 
 presidentvalet
Dag Blanck, professor i nordamerika
studier och chef för Svenska institutet 
för nordamerikastudier vid Uppsala 
universitet, Sarah McPhee, styrelseord
förande i Fjärde APfonden, Houdini 
och SNS samt styrelseledamot i Klarna, 
Bure Equity, Axel Johnson och 
Clusjion, Frida Stranne, forskare och 
lektor vid Högskolan i Halmstad och 
affilierad forskare vid Nordamerika
institutet i Uppsala.

Ekonomisk frihet och våld i nära 
 relationer
Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum, 
Anna Gavell Frenzel, utredare vid 
Enheten för statistiska undersökningar 
på Brottsförebyggande rådet (brÅ), 
Sanna Ericsson, postdoc vid Lunds 
universitet, Sofia Jarl, regionråd i 
Dalarna (C) och förbundsordförande 
för Centerkvinnorna, Fredrik Lundh 
Sammeli, riksdagsledamot (S) och ord
förande för Justitieutskottet.

Coronakrisen: Ekonomiska åtgärder  
vid en andra smittovåg
Karolina Ekholm, professor i national
ekonomi vid Stockholms universitet, 
Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt 
Näringsliv, Ola Pettersson, chefekonom 
lo.

Vilka lärdomar kan dras från  
regeringsbildningen 2018?
Johannes Lindvall, professor i statsve
tenskap vid Lunds universitet, Maggie 
Strömberg, politikreporter på Expres
sen, Jan Teorell, professor i statsveten
skap vid Lunds universitet, Per Wester
berg, före detta riksdagsledamot (m) 
och riksdagens talman 2006–2014.

Tylösand Summit 2020. Session #1: Inter-
national Trade and Climate Change
Pascal Lamy, Former DirectorGeneral 
of the Wto as well as former European 
Commissioner for Trade, Anna Hall
berg, Minister for Foreign Trade and 
Nordic Affairs, JanOlof Jacke, 
DirectorGeneral of the Confederation 
of Swedish Enterprise.

Tylösand Summit 2020. Session #2: 
Understanding the Impact and Cost of 
Climate Change
Michael Greenstone, Professor of Eco
nomics at the University of Chicago 
and Director of the Becker Friedman 
Institute and the Energy Policy Insti
tute at the University of Chicago, John 
Hassler, Professor of Economics at the 
Institute for International Economic 
Studies at Stockholm University, Lena 
Hök, Senior Vice President Sustainabi
lity at Skanska Group.

Ekonomiska effekter av digital  
infrastruktur
Jimmy Ahlstrand, chef för enheten 
Corporate Affairs, Telenor, Anna Lind
berg, regional utvecklingsdirektör, 
Region Norrbotten och ledamot i 
Bredbandsforums styrgrupp, Dan Sjö
blom, generaldirektör, Post och tele
styrelsen, Anders Åkerman, forskare vid 
Nationalekonomiska institutionen, 
Stockholms universitet, Anders Åkes
son, riksdagsledamot och talesperson 
för transportinfrastruktur och it, Cen
terpartiet.

Tylösand Summit 2020. Session #3: 
Unlocking Climate Action in Times of 
Crisis
Rachel Kyte, Dean of The Fletcher 
School of Law and Diplomacy at Tufts 
University, Mattias Frumerie, Head of 
Swedish delegation to uNfCCC and 
member of the uNfCCC Standing 
Committee on Finance, Mats Granryd
DirectorGeneral of the gSm Associa
tion (gSma) and former Ceo and Pre
sident of Tele2.
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Tylösand Summit 2020. Session #4: The 
Role of Financial Markets
Sarah Breeden, Executive Director for 
uK Deposit Takers Supervision at the 
Bank of England, Magnus Billing, Ceo 
of Alecta and Chairman of Stockholm 
Sustainable Finance Center’s Advisory 
Board, Anna Breman, Deputy Gover
nor at the Swedish Riksbank.

deCember
Coronakrisen: Hur påverkas blivande 
föräldrar?
JeanLuc af Geijerstam, generaldirek
tör, Myndigheten för vård och 
omsorgsanalys, Anna Hagman, överlä
kare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Elin Naurin, 
docent i statsvetenskap och Wallenberg 
Academy Fellow vid Göteborgs univer
sitet, Désirée Pethrus (Kd), riksdagsle
damot, jämställdhetspolitisk talesper
son, Anna Vikström (S), riksdagsleda
mot.

Pris på koldioxid – hur påverkas  
företagens utsläpp?
Jakop Dalunde (mP), Europaparlamen
tariker, Fredrik Hannerz, chef för 
utsläppshandelsenheten på Naturvårds
verket, Thomas Hörnfeldt, hållbarhets
chef på SSab, Gustav Martinsson, 
docent och lektor i finansiell ekonomi 
vid Kungliga Tekniska högskolan 
(Kth), Per Strömberg, professor i 
finansiell ekonomi vid Handelshögsko
lan i Stockholm.

Hur nyttja skogen?
Tommy Ek, biolog och utredningsse
kreterare vid Skogsutredningen, Lars 
Hultkrantz, professor emeritus, Han
delshögskolan vid Örebro universitet, 
Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, 
WWf, Marcus Svensson, Head of Public 
Affairs, Södra, Agneta Ögren, lagman, 
Umeå tingsrätt och särskild utredare 
för den statliga Skogsutredningen 
2019.

Klas Eklunds förslag till en  
genomgripande skattereform
Klas Eklund, senior ekonom vid advo
katbyrån Mannheimer Swartling, 
Harry Flam, professor emeritus i inter
nationell ekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi (iieS) vid 
Stockholms universitet, ÅsaPia Järli
den Bergström, ekonom på lo, Anna 
Pettersson Westerberg, chef för Mode
raternas riksdagskansli.

SNS Job Market 2020
För femte året i rad välkomnade SNS 
arbetsgivare till SNS Job Market för att 
möta doktorander i nationalekonomi 
som disputerar under det kommande 
året. Under dagen presenterade ett 
trettiotal doktorander sin forskning. 

Medverkande arbetsgivare: ifN, Jönkö
ping University, Konjunkturinstitutet, 
Luleå University of Technology, Lund 
University, Nordea, Seb, Skatteverket, 
Sofi, Stockholm University, Stock
holm School of Economics, Sveriges 
Riksbank, Swedish House of Finance, 
University of Gothenburg, Uppsala 
University, Vti, Örebro University.

SNS/SHOF Finance Panel: How could 
Wirecard fail?
Katja Langenbucher, Professor of Ban
king and Corporate Law, Goethe Uni
versity, House of Finance, Annika 
Poutiainen, Chair at Council for 
Swedish Financial Reporting Supervi
sion, Erik Thedéen, DirectorGeneral 
at Finansinspektionen, Nicolas Véron, 
senior fellow at the Peterson Institute 
for International Economics in 
Washington and Bruegel in Brussels.

IMF and IIES/SNS International 
Policy Talks: World Economic Outlook 
2020 on Mitigating Climate Change
Florence Jaumotte, Deputy Division 
Chief in the Multilateral Surveillance 
Division of the Research Department 
at imf, John Hassler, professor at iieS 
at Stockholm university.

Grön nudge som miljöpolitiskt styrmedel
Fredrik Carlsson, professor i national
ekonomi, institutionen för nationaleko
nomi med statistik, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet, Tim Isaks
son, researchansvarig, Nudgd, Åsa Löf
gren, docent i nationalekonomi, insti
tutionen för nationalekonomi med sta
tistik vid Göteborgs universitet, Kata
rina Nordblom, professor i national
ekonomi, institutionen för nationaleko
nomi vid Göteborgs universitet, Jossi 
SteenKnudsen, operativ chef på iNud
geyou, Ficre Zehaie, samhällsekono
misk metodansvarig på Naturvårdsver
ket.

Coronakommissionen presenterar 
 delrapport om äldreomsorgen
Tobias Baudin, förbundsordförande, 
Kommunal, Marta Szebehely, professor 
emeritus i socialt arbete med inriktning 
mot äldre vid Stockholms universitet, 
Mats Thorslund, ledamot i regeringens 
Coronakommission, professor emeritus 
i socialgerontologi vid Karolinska Insti
tutet, Martin Tivéus, vd och koncern
chef, Attendo.

Alla seminarier och konferenser
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SNS lokalgrupper

Vid årsskiftet 2020/2021 avslutade 
SNS lokalgrupper i Paris och Schweiz 
Liechtenstein sina verksamheter. 

Från och med år 2021 har SNS en lokal
grupp, SNS Skåne, som utgör en viktig 
mötesplats för näringsliv, offentlig för
valtning, universitet och högskola i 
regionen. Inriktningen är att skapa pro
gram med koppling till SNS forskning 
och rapportutgivning blandat med 
aktuella samhällsfrågor på regional och 
lokal nivå. 

Möten 2020
SNS SKÅNe
SNS Konjunkturrådsrapport 2020 – 
Svensk politik för globalt klimat
Jonas Eliasson, rådgivare till städer och 
organisationer världen över i frågor om 
miljö, klimat och urbana transporter, 
Pamela Lundin, det tyska vindkraftsbo
laget Enercons Chief Operating Officer 
i Sverige, Linus Eriksson, trafikdirektör 
på Skånetrafiken.

SNS PariS
Frankrikes roll i världen
Veronika WandDanielsson, Sveriges 
ambassadör i Frankrike sedan 2014. 

SNS PariS
Insight from Beijing – the latest develop-
ments in the world’s 2nd largest economy
Peter LingVannerus, Chief Represen
tative of SEB and Chairman of the 
association of EU banks in China in 
Beijng.

SNS SChWeizlieChteNSteiN
SNS Konjunkturrådsrapport 2020 – 
 Klimatförändringarnas orsaker och 
konsekvenser
Jonas Nycander, professor i geofysisk 
hydrodynamik, medlem av kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

SNS PariS
Alfred Nobel och vägen till priserna
Ingrid Carlberg, författare och journa
list.

SNS SChWeizlieChteNSteiN
SNS Annual Meeting and key-note 
 speech by Annika Falkengren
Annika Falkengren, Managing Partner 
at Lombard Odier Group.
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Rapporter

 
Information
 

 
Under 2020 publicerades 22 
rapporter och analyser. 

Antal nedladdningar var 15 521. Den 
mest nedladdade rapporten var 
»Konjunkturrådets rapport 2020. 
Svensk politik för globalt klimat«.

KoNJuNKturrÅdetS raPPort 
2020. SVeNSK PolitiK för  
globalt Klimat
John Hassler (ordförande), Björn 
Carlén, Jonas Eliasson, Filip Johnsson, 
Per Krusell, Therese Lindahl, Jonas 
Nycander, Åsa Romson, Thomas Sterner
Nio forskare från olika discipliner ingår 
i SNS Konjunkturråd 2020. Forskarna 
har bred bakgrund inom nationaleko
nomi, juridik, naturvetenskap och 
ingenjörsvetenskap. Författarna foku
serar på hur politiken ska utformas för 
att bromsa och till slut stoppa klimat
förändringarna.

Rapporten publicerades även på eng
elska under titeln »SNS economic 
policy council report 2020: Swedish 
Policy for Global Climate«.

StudiegaPet mellaN iNriKeS  
oCh utriKeS födda eleVer
Hans Grönqvist, Susan Niknami
Under de senaste tio åren har andelen 
utrikes födda elever i årskurs 9 för
dubblats från 6 till 13 procent. Det är en 
rekordstor ökning. Hans Grönqvist och 
Susan Niknami har kartlagt och analy
serat skillnaderna i studieresultat mellan 
inrikes och utrikes födda elever i grund
skolan och gymnasiet under perioden 
1990–2017.

SÅ aNVäNder Vi JärNVägeN  
PÅ ett bättre Sätt
Kristofer Odolinski
De svenska banavgifterna för tågtrafi
ken har under lång tid varit lägre än de 
lagstiftade miniminivåerna. Det visar 
transportekonomen Kristofer Odolin
ski. Brister i avgiftsstrukturen leder till 
att den svenska järnvägen utnyttjas 
ineffektivt och i förlängningen till onö
diga förseningar inom tågtrafiken. Om 
den befintliga järnvägsinfrastrukturen 
används mer effektivt kan det hända att 
behovet av nya järnvägsprojekt mins
kar. Ett första steg är att se till att rätt 
banavgifter tas ut.

flyKtiNg oCh aNhörig
iNVaNdrareS Väg till arbete
Pernilla Andersson Joona
Nationalekonomen Pernilla Andersson 
Joona analyserar hur det har gått för 

flykting och anhöriginvandrare som 
kommit till Sverige sedan mitten av 
2000talet.

beSKattNiNg aV eNergi
braNSCheNS ViNSter
Peter Nilsson
Omställningen till fossilfri energiför
sörjning kräver stora investeringar i 
anläggningar för både produktion och 
distribution av el. Samtidigt förväntas 
elanvändningen öka, vilket också med
för stora investeringsbehov. Skattefors
karen Peter Nilsson framhåller att 
energi sektorn är högre beskattad än 
näringslivet totalt sett, vilket riskerar att 
hämma investeringsviljan. Dessutom 
utnyttjas inte utrymmet att undanta 
infrastrukturinvesteringar från reglerna 
om ränteavdragsbegränsning i Sverige, 
vilket är möjligt enligt EUdirektivet. 
Ett sådant undantag skulle göra stor 
skillnad för energisektorn, enligt Peter 
Nilsson.

CoSt oVerruN aNd ProCuremeNt 
ComPeteNCe iN SWedeN
Giancarlo Spagnolo
Det är möjligt att spara upp till två pro
cent av BNP samt förbättra kvaliteten 
på offentliga tjänster genom att öka 
upphandlingskompetensen, öka statu
sen för yrken inom offentlig upphand
ling samt förbättra utvärderingen av 
upphandlingar med hjälp av bättre 
data. Detta enligt forskaren Giancarlo 
Spagnolo.

ehälSa Som aPP – dataSKydd 
oCh datadelNiNg
Cecilia Magnusson Sjöberg
Antalet digitala vårdtjänster har explo
derat under det senaste decenniet men 
lagstiftningen hänger inte med. Befint
lig och tillkommande reglering behöver 
ITanpassas, enligt juridikprofessor 
Cecilia Magnusson Sjöberg, författare 
till rapporten. Samtidigt är det viktigt 
att undvika alltför teknikspecifika lös
ningar som snabbt blir föråldrade. Bygg 
i stället upp testmiljöer där juridiken får 
spela en proaktiv roll för att skapa rätts
enliga ITlösningar, rekommenderar 
Magnusson Sjöberg.
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allmäNNyttaN oCh JämliKheteN
Martin Grander
I dag stängs många hushåll ute från den 
svenska bostadsmarknaden, som präg
las av ökad ojämlikhet, enligt bostads
forskaren Martin Grander. Men lös
ningen är inte att bygga särskilda sociala 
bostäder, anser Grander. I stället behö
ver den generella bostadspolitiken 
reformeras. Grander föreslår bland 
annat ett mer träffsäkert bostadsbidrag, 
statliga hyresgarantier och ändringar i 
systemet för att fördela hyresrätter.

traNSPortSeKtorN oCh  
KlimatPolitiKeN
Maria Bratt Börjesson
Professor Maria Bratt Börjesson visar 
att många av de åtgärder som lyfts fram 
för att minska utsläppen från transport
sektorn, såsom mer kollektiv och 
cykeltrafik, förtätning och distans
arbete, har relativt liten effekt. Driv
medelsbeskattning är betydligt mer 
effektivt men sektorn är redan högre 
beskattad än övriga sektorer och har 
bekymmersamma fördelningseffekter. 
På lång sikt är därför den enda hållbara 
lösningen en elektrifiering av väg
transporterna, menar Bratt Börjesson. 
Hon föreslår att staten tar ansvar för en 
utbyggnad av elnäten längs vägnätet, 
och efter hand trappar ned eller desig
nar om bonusar och skattelättnader för 
elbilar och stöd till privata laddnings
punkter.

VÅrdeN är Värd eN bättre  
StyrNiNg
Anders Anell
Staten måste ta ett större ansvar för vår
dens nödvändiga omställning mot mer 
personcentrering, ökad digitalisering 
och en förstärkt primärvård. Det kon
staterar Anders Anell, professor vid 
Ekonomihögskolan i Lund. Han före
slår ökad statlig finansiering och ett 
nationellt reglerat vårdval med två 
nivåer, en med i första hand digitala 
mottagningar och en med fysiska mot
tagningar inriktade på bland annat 
äldre.

deN SVeNSKa elmarKNadeN
Mattias Vesterberg
Elmarknaden står inför stora utma
ningar, bland annat hotar lokal effekt
brist att bli ett allt större problem. Det 
är naivt att tro att en mer aktiv och flex
ibel elanvändning i hushållen ska bidra 
till att råda bot på detta, visar national
ekonomen Mattias Vesterberg. För att 
hushållen ska bli en kraft att räkna med 
krävs större ekonomiska vinster för 
dem.

eNKla Jobb oCh KuNSKaPer  
i SVeNSKa – NyCKlar till  
iNtegratioN?
Simon Ek, Mats Hammarstedt,  
Per Skedinger
Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid 
tidigare erfarenhet och fullgjord utbild
ning i svenska för invandrare (sfi) när 
flyktingar söker enkla jobb. Det visar 
nationalekonomerna Simon Ek, Mats 
Hammarstedt och Per Skedinger. De 
visar också att jobb med låga kvalifika
tionskrav är en väg in på den svenska 
arbetsmarknaden som är förknippad 
med varaktig sysselsättning för personer 
från Afrika och Mellanöstern.

eN Ny boStadSbeSKattNiNg
Peter Englund
Sverige behöver en ny, neutral bostads
beskattning. Dagens beskattning miss
gynnar vissa grupper av hushåll och 
regioner samt vissa typer av bostäder, 
utan att det är uttryck för en tydlig 
politisk prioritering. Den slutsatsen 
drar nationalekonomen Peter Englund.

orgaNiSatioN aV arbetS
marKNadS oCh boStadS
iNtegratioN
Emma Holmqvist, Vedran Omanović,  
Susanne Urban
Den statliga arbetsmarknadspolitiken 
måste samordnas bättre med kommu
nernas ansvar för nyanländas boende, 
konstaterar författarna.

SVeNSK eNergi oCh milJö
beSKattNiNg – ett reform
förSlag
Runar Brännlund, Bengt Kriström
Det svenska energi och miljöskatte
systemet bidrar inte till den bästa 
användningen av samhällets resurser. 
Dessutom är det oöverskådligt. Det 
konstaterar professorerna Runar 
Brännlund och Bengt Kriström. De 
föreslår en skatteväxling från energi
skatt till moms, samt att omotiverade 
skatter och subventioner på miljö
området tas bort.

Rapporter
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SNS Analys

 
Information
 

 
Finansiellt bidrag för skriftserien 
SNS Analys har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse. 

SNS aNalyS Nr 63. KalKylräNtaN 
oCh Statliga iNfraStruKtur
iNVeSteriNgar
Disa Asplund
Det är ett tankefel att staten ska inves
tera i infrastruktur bara för att mark
nadsräntan är låg just nu. Det konstate
rar transportekonomen Disa Asplund. 
Marknadsräntan är bara en komponent 
i kalkylunderlagen. Hänsyn bör tas till 
hela riskbilden och till om den samlade 
nyttan för ett projekt överstiger kostna
derna. Statliga infrastrukturinveste
ringar är nästan lika känsliga och risk
fyllda som en bred aktieportfölj.

SNS aNalyS Nr 64. lÅNgSiKtiga 
effeKter aV mer uNderViSNiNgS
tid
Martin Fischer, Martin Karlsson, 
 Therese Nilsson
Skolreformer under 1930och 1940
talet där undervisningstiden utökades 
gav stora effekter på inkomster senare i 
livet. Nationalekonomerna Martin 
Fischer, Martin Karlsson och Therese 
Nilsson har hittat ett direkt samband 
mellan mer undervisningstid i grund
skolan och bättre utfall på arbetsmark
naden. Störst blev effekterna för de som 
fick mer undervisningstid under lågsta
diet. Utöka undervisningstiden för 
yngre elever och erbjud lovskola så 
långt ned i åldrarna som möjligt, 
rekommenderar forskarna.

SNS aNalyS Nr 65. frÅN SKola till 
arbete – ViKteN aV KoNtaKter
Dagmar Müller
Det minskade antalet sommarjobb i 
den privata sektorn i år kan få långsik
tiga konsekvenser för unga som är på 
väg ut i arbetslivet. Sommarjobb och 
extrajobb under gymnasiet är en viktig 
språngbräda in på arbetsmarknaden för 
unga med yrkesutbildning.

SNS aNalyS Nr 66. KViNNorS eKo
NomiSKa förutSättNiNgar oCh 
VÅld i Nära relatioNer
Sanna Ericsson
Nationalekonomen Sanna Ericsson 
visar att ökad ekonomisk frihet för 
kvinnor innebär ökad risk att bli utsatt 
för våld inom äktenskapet. En förkla

ring till den här »bakslagseffekten« kan 
vara att den traditionella maktbalansen 
inom relationen rubbas. Dock ökar 
även sannolikheten att mannen i äkten
skapet söker vård för ångest, depression 
eller för att själv ha blivit misshandlad. 

SNS aNalyS Nr 67. eKoNomiSKa 
KoNSeKVeNSer aV iNVeSteriNgar 
i digital iNfraStruKtur
Anders Åkerman
Bredbandsutbyggnaden i Norge ledde 
till att företagens produktivitet ökade, 
att löneskillnaderna mellan hög och 
lågutbildade blev större samt att 
avståndets negativa betydelse för den 
internationella handeln ökade. Det 
visar en av få studier som har lyckats 
belägga kausala effekter på ekonomin 
av digital infrastruktur.

SNS aNalyS Nr 68. hur PÅVerKaS 
företagS utSläPP aV ett PriS PÅ 
Koldioxid
Per Strömberg, Gustav Martinsson
Enligt författarna är det den marginal
kostnad som företagen har på koldiox
idutsläpp som är avgörande för om det 
lönar sig för dem att investera i klimat
omställning, inte hur stora skattebetal
ningarna är.

SNS aNalyS Nr 69. gröN Nudge 
Som milJöPolitiSKt Styrmedel
Fredrik Carlsson, Åsa Löfgren, 
 Katarina Nordblom
Nudging är inte någon mirakelmedicin 
för att åstadkomma klimat och miljö
förbättringar, men har en roll att fylla 
bland andra miljöpolitiska styrmedel. 
Bäst fungerar det på val som inte upp
fattas som så viktiga av individen. Det 
konstaterar tre nationalekonomer i en 
ny forskningsöversikt.
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Vetenskapligt råd
 

Information
 

 
SNS vetenskapliga råd ger 
rekommendationer både om 
forskningens långsiktiga inriktning 
och i enskilda forskningsprojekt 
samt är en viktig länk till den svenska 
och internation ella akademiska 
forskningen. Rådet följer och 
utvärderar varje forskningsprojekt 
för att säkerställa att SNS högt 
ställda krav följs, till exempel vad 
gäller vetenskaplig kvalitet och 
akademisk frihet.

Johannes Lindvall (ordförande) 
Professor i stats vetenskap, Lunds 
universitet

Lena Hensvik
Professor i nationalekonomi, Uppsala 
universitet

Karin Jonnergård
Professor i företagsekonomi,  Lunds 
universitet

Martin Hällsten
Professor i sociologi, Stockholms 
universitet

Katarina Nordblom
Professor i nationalekonomi, 
Göteborgs universitet

Robert Lundmark
Professor i nationalekonomi, Luleå 
tekniska universitet

Per Strömberg
Professor i finansiell ekonomi,  
Handelshögskolan i Stockholm
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Forskningsfinansiärer

 
Information 

 
SNS forskningsprojekt finansieras 
med stöd av anslag från forsknings-
råd och forskningsstiftelser samt av 
bidrag från företag, myndigheter och 
organisationer som ingår i projektens 
referensgrupper. 

fiNaNSiärer i SNS refereNS
gruPPer 2020
A2B Sverige
Academedia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Atlas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Einar Mattsson
Ellevio
e.oN
eQt
far
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
Jm
Kommuninvest
Kompetensföretagen
Kry
Landsorganisationen i Sverige (lo)
Lantbrukarnas Riksförbund (lrf)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen Stockholm
Medlearn
Mellby Gård
Nacka Kommun
Newsec
Praktikertjänst
Ramboll
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige
SaCo
Scania
Sjunde APfonden

Skandia
Skanska
Sophiahemmet
SoS Alarm
Stockholms stad
Stora Enso
SVCa
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKr)
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds och läkemedelsförmånsver

ket (tlV)
tCo
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Unionen
Uniper
Vattenfall
White Arkitekter
Vinnova
Volvo Bussar
Västra Götalandsregionen

forSKNiNgSrÅd, StiftelSer m.fl. 
Som gett aNSlag till SNS forSK
NiNgSProJeKt oCh SemiNarie
Serier Som PÅgiCK 2020
Bertil Edlunds stiftelse
Formas
Jan Wallanders och Tom Hedelius  

stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet
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Medlemmar
 

Information
 

 
275 av Sveriges främsta  företag, 
myndigheter och organisationer var 
medlemmar i SNS under 2020. De 
bidrar genom sitt medlemskap till 
SNS vision om ett gemensamt 
kunskapsbyggande för ett bättre 
samhälle. 

Adelis Advisory
Advokatfirman Vinge
afa Försäkring
AhlstromMunksjö
Akademiska Hus
Alecta
Alfa Laval
almi Företagspartner
Altor Equity Partners
Alumni
amf
Andra aPfonden
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arkitektkopia
AstraZeneca
Atrium Ljungberg
Attendo
Axel Johnson
Axfoundation
Axfood
Bain & Company
Bankomat
BoardClic
Bonnier
Bostadsrätterna
Boston Consulting Group
Brummer & Partners
Brunswick Real Estate
Bure Equity
Business Sweden
Capio
Carnegie
Castellum
Cevian Capital
Chalmers tekniska högskola
Cirio Advokatbyrå
Danske Bank Sverige
Delegationen mot segregation 

(Delmos)
Deloitte
Deutsche Bank ag, Norden
Didner & Gerge Fonder
Dina Försäkringar
Diplomat Communications
Diskrimineringsombudsmannen (do)
Drivkraft Sverige ab
e.oN Sverige
Ecofin Invest
Ecolean
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket (eSV)
Electrolux
Ellevio
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
eQt
Ericsson
Ersta diakoni
Exportkreditnämnden

ey
far
Fastighetsägarna Sverige
Finansförbundet
Finansinspektionen
Fjärde aPfonden
Folkbildningsrådet
Folksam
Fondbolagens Förening
Forskningsrådet Formas
Forte
Fortum Sverige
Frisq
Företagarna
Första aPfonden
Getinge
Grant Thornton Sweden
Gullers Grupp
h&m Hennes & Mauritz
Hallvarsson & Halvarsson
HanaholmenKulturcentrum
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
HealthCap
Hemfrid
hSb Riksförbund
Humlegården Fastigheter
Höganäs
Högskolan Väst
iCa
If Skadeförsäkring
ifS Sverige
iK Investment Partners Norden
iKea
Industrivärden
Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (iaf)
Inspektionen för vård och omsorg 

(iVo)
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
iVl Svenska Miljöinstitutet
Jernhusen
Jernkontoret
JKl
Jm
John Mattson
Jurie Advokat
Kantar Sifo
Karlstads universitet
Kivra
Klarna
Kommerskollegium
Kommuninvest i Sverige
Kompetensföretagen
Konjunkturinstitutet
KPa Pensionsförsäkring
KPmg
Kraftringen
Kreab
Kry
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Kungliga Tekniska högskolan (Kth)
Landsorganisationen i Sverige (lo)
l e Lundbergföretagen
Ledarna
lif
Lifco
Linde
lKab
lrf Lantbrukarnas Riksförbund
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Sak
Malmö stad
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
McKinsey & Company
Mellby Gård
Merck Sharp & Dohme (Sweden)
Migrationsverket
Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk 

forskning
mKb Fastighets ab
Moody’s Investors Service
Morgan Stanley
Myndigheten för ungdoms och 

civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård och 

omsorgsanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nacka kommun
NaSdaQ Stockholm
NCC
Nordanö
Nordea Bank
Nordic Capital
Nordr
Nordstjernan
Novare
Odgers Berndtson
Oliver Wyman
Omställningsfonden
Oriflame Cosmetics
Patent och registreringsverket (PrV)
Paues Åberg Communications
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
PostNord
Praktikertjänst
Procuritas Capital Investors Vi 

Holding
Palantir Technologies Sweden
PWC
ram Rational Asset Management
Ramboll Sweden
Region Gävleborg
Region Halland
Riksbankens Jubileumsfond
Riksgälden
Riksrevisionen
riSe
Roschier Advokatbyrå
Rädda Barnen

Saco
Sagax
Salénia
Sandvik
SCa
Scania CV
Seb
Segulah
Sehlhall Fastigheter
Sjunde APfonden
SKageN Fonder
Skandia
Skandia Fastigheter
Skanska
Skatteverket
Skellefteå Kraft
SKf
Skolverket
Sobona
Sophiahemmet
SoS Alarm Sverige
Sparbankernas Riksförbund
Sparbanken Skåne
SPP Pension och försäkring
SSab
Statens servicecenter
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stena
Stenvalvet
Stiftelsen Bräcke diakoni
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens 

Forsknings och Utvecklingsfond
Stockholm Exergi ab
Stockholms Handelskammare
Stockholmsmässan
Stora Enso
Stronghold Invest
Structor
Styrelseinstitutet
SVCa
Sveaskog Förvaltning
Svenska institutet för standarder, SiS
Swedavia
Swedbank
Svefa
Svensk Exportkredit
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska eSfrådet
Svenska institutet
Svenska kraftnät
Sveriges Allmännytta
Sveriges Företagshälsor
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKr)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Privattandläkarförening
Sveriges riksbank
Systembolaget
Söderberg & Partners

Södra Skogsägarna
Tandvårds och 

läkemedelsförmånsverket
Teknikföretagen
Telenor Connexion
Telia Company
Teracom
Tetra Laval
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tjänstemännens centralorganisation 

tCo
Traction
Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Tredje aPfonden
Triton Advisers Sweden
trr Trygghetsrådet
Trygghetsfonden tSl
Trygghetsstiftelsen
Trä och Möbelföretagen (tmf)
Tyréns
Tågföretagen
Täby kommun
Umeå universitet/Handelshögskolan
Unionen
Uniper
Upplands Motor Holding
Vasakronan
Vattenfall
Vinnova
Vision
Volati
Volvo
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
White arkitekter

Medlemmar



36

Styrelse

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

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. 
Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, 
Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

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

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i  Nobelprize 
Outreach AB, Institutet för internationell ekonomi 
(IIES), Sida, STINT och Misum. Ledamot i Svenska 
institutets insynsråd och i Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA).

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

Per Krusell
Professor i nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi vid Stockholms universitet. 
Sekreterare i Kommittén för Sveriges Riksbanks 
pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, 
Centennial Professor vid London School of 
Economics.

 
Information
 

 
SNS styrelse utses av förtroende-
rådet, som är SNS högsta beslutande 
organ. SNS valberedning föreslår 
vilka personer som ska väljas 
som styrelse- och förtroenderåds- 
  ledamöter. 

Valberedningen består av Stefan 
Ränk (ordf.), Einar Mattsson, Anna 
Dreber Almenberg, Handelshögskolan 
i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago 
Consulting, Magnus Tegborg, Alumni/ 
Harvey Nash och förtroende rådets 
ordförande Staffan Salén, Salénia.
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Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala 
universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne,  Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA) och Kungliga Vetenskaps-
akademin (KVA).

Eva Lindström
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i 
Luxemburg. Ledamot i Kungl. Ingenjörs-
vetenskaps akademien (IVA).

Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande i Bure Equity AB, Mycronic  
och Cavotec samt för Föreningen för God Sed  
på Värdepappersmarknaden. Ledamot i Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Sara Öhrvall
Chief Transformation Officer SEB. Styrelse
ledamot i Vinnova, Bonnier Books och Bonnier 
News.

Styrelse
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Förtroenderåd
 

Information
 

 
SNS förtroenderåd är föreningens 
högsta beslutande organ. Ledamöter 
är beslutsfattare från näringsliv och 
offentlig förvaltning samt forskare. 
Förtroenderådet utser SNS styrelse 
och revisorer. Under året valdes 23 
nya ledamöter (markerade med *) in i 
förtroenderådet.

ordföraNde
Staffan Salén

ViCe ordföraNde
Kerstin Hessius
Kerstin Sahlin

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

öVriga Valda ledamöter
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten*
Karin Apelman, far
Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson 

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

Stockholm
Torbjörn Becker, Site vid 

Handelshögskolan i Stockholm
Berit Behring, Danske Bank Sverige
Jens Bengtsson, Roschier
Li BennichBjörkman, Uppsala 

universitet
Caroline Berg, Axel Johnson*
Lars Berg, Greater Than
Ylva Berg, Business Sweden
Erik Berglöf, London School of 

Economics
Lars Bergman, Handelshögskolan i 

Stockholm
Fredrik Bergström, Länsförsäkringar*
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Anders Björklund, Stockholms 

universitet/Sofi
Martina Björkman Nyqvist, 

Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Henrik Borelius, Academic Work
Marieke Bos, Swedish House of 

Finance
Gunnar Brock, Stena
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, Almi Företagspartner
Johan Bygge, Tredje APfonden
Hanna Bäck, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Stockholms 

universitet
Maria Börjesson, Statens Väg och 

transportforskningsinstitut, Vti

Lars Calmfors, Stockholms universitet/
iieS

Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs 

universitet*
Hans Dalborg, Swedish House of 

Finance
Sonja Daltung
Klas Danielsson, Sbab
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, 

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

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

iieS
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Catrin Fransson, Svensk Exportkredit
Tomas Franzén, Adlibris
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde aPfonden
Magnus Hall
Eva Halvarsson, Andra aPfonden
Eva Hamilton
Lovisa Hamrin, Herenco
Åsa Hansson, Lunds universitet
John Hassler, Stockholms universitet/

iieS
AnnaKarin Hatt, lrf*
Marika Hedin, Riksbankens 

Jubileumsfond*
Lars Heikensten, Nobelstiftelsen
Magnus Henrekson, ifN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/

ifau
Cecilia Hermansson, Kungliga 

Tekniska högskolan
Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann, e.oN
Peter Hofvenstam, Nordstjernan*
Livia Holm, Kry
Staffan Isling, SKr*
Agneta Jacobsson, Outpoint
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Kent Janér, Brummer & Partner
Christian W Jansson, PostNord
AnnaKarin Jatko, 

Exportkreditnämnden
Vesna Jovic, Akademikerförbundet SSr
Arne Karlsson, Einar Mattson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska 

högskolan
Maria Khorsand, SoS Alarm
AnnSofie Kolm, Stockholms 

universitet
Sussi Kvart, Sussi Kvart ab
Per Langer, Fortum Sverige*
Ulf Larsson, SCa*
Hans Lindberg, Svenska 

Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden
Johan Lindehag, Ellevio*
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets ab L E 

Lundberg
Martin Lindqvist, SSab
Filippa Lindström, Upplands Motor
Johannes Lindvall, Lunds universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid 

Umeå universitet
Bo Lundgren, Svedab
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Industrivärden
Göran Lundwall
Lotta MedeliusBredhe, Svenska 

kraftnät*
Maria Mindhammar, 

Arbetsförmedlingen*
Harald Mix, Altor Equity Partners
EvaMaj Mühlenbock, Cirio 

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

Nicolin
Katarina Nordblom, Göteborgs 

universitet
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Eva Nordmark, 

Arbetsmarknadsdepartementet
Fredrik Nordström, Fondbolagens 

förening
Lars G. Nordström, Vattenfall*
Oskar Nordström Skans, Uppsala 

universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, ram Rational Asset 

Management
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson
Mattias Perjos, Getinge*
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo

Torsten Persson, Stockholms 
universitet/iieS

Ingrid Petersson, Formas
Annika Rembe, generalkonsul i New 

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

universitet/Sofi
Lauri Rosendahl, Nasdaq Stockholm
Annelie Roswall Ljunggren, 

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

universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, amf
Anna Sjögren, ifau
Johanna Skogestig, Vasakronan*
Johan Skoglund, Jm
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, ihe, Institutet 

för hälso och sjukvårdsekonomi
Anna Stellinger, Svenskt näringsliv
Olof Stenhammar, ab Basen
Heidi Stensmyren, Karolinska 

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

Stockholm
Hans Stråberg, SKf
Pernilla Ström
Per Strömberg, hhS/Swedish House 

of Finance
David Strömberg, Stockholms 

universitet
Peter Strömbäck, Patent och 

registreringsverket
Joakim Stymne, SCb
Helena Stålnert, Stålnert 

Kommunikation
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
JanEric Sundgren
Anders Sundström, SCa
Therese Svanström, tCo*
Jakob Svensson, Stockholms 

universitet/iieS
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan 

i Stockholm
Josefina Syssner, Linköpings universitet
Hans Tson Söderström
Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska 

högskolan
Håkan Sörman, Karolinska 

universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Thand Ringqvist, Marsnen
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Anders Thornberg, Polismyndigheten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, Seb
Michael Treschow, 

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

högskolan
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, ifN/Paris School 

of Economics
Jacob Wallenberg, Investor
Britta Wallgren, Capio*
Frank VangJensen, Nordea*
Linda Wedlin, Uppsala universitet*
Alexander Wennergren Helm, 

Ernströmgruppen
Ylva Wessén, Folksam*
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House of 

Finance
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Birgitta Ågren Böhlin
Carina Åkerström, Handelsbanken*
Erik Åsbrink
Olof Åslund, ifau

ordföraNde i SNS loKalgruPPer
Charlotta Breide, StVa (groupe SNCf) 

(Paris)
Johan Mannerberg, United Waters 

(Schweiz/Liechtenstein)
Thomas Pålsson, Aspekta (Skåne)

Förtroenderåd
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