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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
 › 280 företag, myndigheter och orga

nisationer som medlemmar
 › 118 konferenser, seminarier, runda

bordssamtal och referensgrupps
möten

 › Drygt 10 000 deltagare
 ›  322 talare (varav 44 procent kvinnor 

och 56 procent män)
 ›  22 publikationer, skrivna av 37 fors

kare (varav 24 procent kvinnor och 
76 procent män)

 ›  1 046 omnämnanden i media, varav 
482 i 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

Medlemsavgifterna stod för 57 procent 
av intäkterna. Anslag från forsknings
stiftelser och forskningsbidrag från 
företag, myndigheter och organisatio
ner stod för 31 procent och konferens, 
seminarie och utbildningsavgifter samt 
övriga intäkter stod för 12 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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Trots osäkerhet och fortsatt pandemi 
har SNS verksamhet gått mycket bra 
under det gångna året. Antalet med
lemmar växer, anmälningsläget till våra 
evenemang har varit fortsatt högt, och 
intresset för att bidra till och delta i våra 
forskningsprojekt är stort. Vi ser det 
som ett uttryck för ett fortsatt aktivt 
samhällsengagemang bland företag, 
myndigheter och andra aktörer. Det 
finns en växande efterfrågan på obero
ende kunskapskällor som presenterar 
fakta och vetenskapliga studier, och på 
mötesplatser som möjliggör gränsöver
skridande samverkan mellan näringsliv, 
politik och forskning. 

SNS uppdrag är att identifiera de 
samhällsproblem där behovet av lös
ningar brådskar och där policyinriktad 
forskning behövs, men där kunskapsga
pen samtidigt är störst och nyttiggöran
det av befintlig forskning inte varit till
räckligt effektivt för att nå beslutsfat
tare. Låt mig lyfta tre områden som 
exempel på vår ambition att förse 
beslutsfattare med bästa tillgängliga 
kunskap när de behöver den. 

PaNdemilärdomar 
SNS Tylösandskonferens 2021 på temat 
Economic Policy in the Covid World and 
Beyond genomfördes digitalt med med
verkan av några av världens ledande 
forskare inom makroekonomi, social 
rörlighet och ledarskap. Ledande 
svenska experter och forskare kommen
terade och gav svenska perspektiv. 

Lärdomar från pandemin har också 
behandlats i vår seminarieserie om 
corona, däribland hur restriktionerna 
upplevts och följts, hur vaccinationssy
stemet fungerat och vilka omställnings
åtgärder på arbetsmarknaden som 

genomförts. Erfarenheterna från pan
demihanteringen är även viktiga i vårt 
nya projekt Vården och äldreomsorgens 
organisering och finansiering som star
tade i början av 2021. 

eNergifrÅgaN 
Säker tillgång på energi har varit en 
central fråga i samhällsdebatten under 
året. Vi har behandlat en rad viktiga 
aspekter vid seminarier inom ramen för 
Framtidens energisystem, däribland sce
narier för framtidens energibehov, vät
gasens roll, vindkraftens utbyggnad 
samt integrering av eu:s energisystem. 
Kopplingen till klimatkrisen och hur 
energifrågan är sammanvävd med geo
politik är exempel på teman som kom
mer att tas upp under projektets gång.

PolariSeriNg 
Demokratirådets rapport 2021, Polari-
sering i Sverige, väckte stor uppmärk
samhet vid lanseringen i våras. Rådet 
finner, till skillnad från vad som verkar 
vara den allmänna bilden, att Sverige 
inte befinner sig i en särskilt polariserad 
tid. Polariseringen i vänster–högerdi
mensionen ligger kvar på sin höga his
toriska nivå. Samtidigt ser forskarna 
tecken på ökat ideologiskt avstånd i  
frågor som rör mångkultur, identitet, 
globalisering och migration. Forskarna 
konstaterar att också den så kallade 
affektiva polariseringen ökat något de 
senaste åren, men sammantaget går det 
inte att se någon ond spiral mot system
skadlig polarisering.  

högaKtuella ämNeN
SNS verksamhet är bred och täcker 
många högaktuella frågor. Under året 
har rapporter publicerats inom våra 
projekt om skattesystemet, hållbar sam
hällsbyggnad, penningtvätt, integration 
samt om vård och omsorg. Våra semi
narieserier om ai, hållbart företagande 
och finansmarknaden fortsätter att 
väcka stort intresse. SNS Konjunktur
rådsrapport 2021 om digitalisering och 
dess påverkan på marknader och kon
kurrens djupdök i en fråga med stor 
påverkan på företag och samhällseko
nomi. 

Nya forSKNiNgSProjeKt
Två nya treåriga forskningsprojekt, 
med teman som står högt på samhälls
agendan, har förberetts under 2021. 
Brottslighet och samhälle startar i januari 
2022 med fokus på hur brottslighet 

med stor negativ inverkan på samhället 
kan bekämpas. Polisarbete och krimi
nalpolitiska reformer, företagens utsatt
het för organiserad brottslighet, infil
tration av myndigheter, förebyggande 
sociala insatser samt orsaker till återfall i 
brott är exempel på ämnen som kom
mer att behandlas. 

Det andra projektet Högre utbild-
ning och forskning kommer att fokusera 
på förutsättningar för högkvalitativa 
forskningsmiljöer, hur nyttiggörande av 
forskningsresultat som bidrar till sam
hällsutvecklingen kan stärkas, samt hur 
lärosätena kan möta arbetsmarknadens 
ökande efterfrågan på alltmer avance
rad kompetens och behov av omställ
ning. 

gräNSöverSKridaNde  
SamhällSutmaNiNgar
Många av dagens samhällsutmaningar 
är gränsöverskridande och behöver 
hanteras på eunivå: klimatet, den 
organiserade brottsligheten, migration, 
handel och digitalisering – för att ta 
några exempel. SNS Samhällsprogram 
är en unik utbildning för chefer och 
specialister som vill utöka sin kunskap 
om hur Sverige och eu styrs och hur 
beslut fattas. 2021 års upplaga genom
fördes under hösten i Stockholm och 
Bryssel. Deltagarna gav programmet 
betyget 4,8 av 5. 

SNS fiNaNSieriNg och oberoeNde
Som bekant är SNS inte vinstdrivande 
och har inte några fasta återkommande 
anslag. Verksamheten möjliggörs tack 
vare alla som väljer att vara medlemmar, 
som bidrar med forskningsfinansiering 
och som deltar i våra evenemang och 
utbildningar. Denna modell, med 
många olika finansieringskällor, bidrar 
såväl till hög kvalitet och relevans i allt 
som produceras som till SNS ställning 
som oberoende och fristående från 
enskilda intressen. 

Jag vill på detta vis tacka alla er som 
bidrar till och möjliggör SNS verksam
het och därigenom stödjer förverkli
gandet av SNS vision: Ett gemensamt 
kunskapsbyggande för ett bättre sam-
hälle. 

 

Mia Horn af Rantzien
Vd SNS

Vd har ordet
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Regeringar och centralbanker har vid
tagit stimulansåtgärder av historiska 
mått för att möta effekterna av corona
pandemin. Detta i ett läge med extremt 
låga räntor och låg inflation sedan lång 
tid tillbaka. Vilka lärdomar kan dras och 
vad säger aktuell forskning om framtida 
ekonomisk politik och ledarskap? De 
här frågorna, samt vilka nya utmaningar 
den ekonomiska politiken står inför, 
gav Olivier Blanchard, en av världens 
mest citerade ekonomer och tidigare 
bland annat chefsekonom vid imf, sin 
syn på och diskuterade tillsammans 
med riksbankschef Stefan Ingves, Lars 
Heikensten, ordförande för Finanspoli
tiska rådet, och Kristin Magnusson Ber-
nard, vd för Första aPfonden.

Stefanie Stantcheva, prisbelönt pro
fessor vid Harvard, presenterade sin 
forskning om hur människors uppfatt
ningar skiljer sig från hur verkligheten 
faktiskt ser ut på en rad områden såsom 
social rörlighet, inkomstfördelning, 
invandrares situation och beskattning. 
Hur påverkar det stödet för olika eko
nomiskpolitiska åtgärder, och varför 
sticker Sverige ut jämfört med andra 
länder? Stantchevas resultat diskutera
des därefter med lo:s ordförande 
Susanna Gideonsson och Jan-Olof Jacke, 
vd för Svenskt Näringsliv. Daniel Wal-
denström, professor vid ifN, inledde 
med färska svenska data.

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom 
är bland annat världens mest kända 
forskare kring konsekvenserna av arbete 
från hemmet – och hur det bäst bör 
organiseras. Han är flitigt anlitad när 
företag och organisationer nu planerar 
sin verksamhet postcovid. Blooms 
forskning belyser effekter på produkti
vitet och ledarskap och utmynnar i en 
rad slutsatser av betydelse för »the 
postpandemic workplace« som vi fick 
ta del av vid konferensen.

Efter huvudsessionerna följde runda
bordssamtal i mindre grupper med 
utgångspunkt i talarnas presentationer. 
Slutsatserna summerades i ett avslu
tande panelsamtal.

Konferensen modererades av 
Katrine Marçal, journalist, föreläsare 
och moderator.

SNS Tylösandskonferens 
2021: Economic Policy  
in the Covid World  
and Beyond
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Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden.

Susanna Gideonsson, ordförande för 
Landsorganisationen, LO.

Lars Heikensten, styrelseordförande för 
Finanspolitiska rådet.

Stefanie Stantcheva, professor i nationalekonomi  
vid Harvard University.

Ann Carlsson, då vd för Apoteket (nu vd för 
Systembolaget), styrelseledamot i Vattenfall och 
SNS.

Jan Larsson, vd för Business Sweden.

Katrine Marçal, journalist, föreläsare och moderator.

Stefan Ingves, chef för Sveriges Riksbank och 
ordförande i Riksbankens direktion. 

Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi  
vid Stanford University.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi 
vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Olivier Blanchard, Robert Solow-professor  
i nationalekonomi vid MIT.

Anna Bäck, vd för Kivra, styrelseledamot i Nordnet 
och Permobil.

Magnus Hall, styrelseordförande i Höganäs AB, NTM 
Media och Göta Kanal, styrelseledamot i SNS.
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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 aka
demisk frihet. Forskarna svarar själv
ständigt för analyser, slutsatser och för
slag. SNS som organisation tar inte ställ
ning till dessa. Kvaliteten säkras genom 
att SNS knyter till sig ledande forskare 
och genom att rapporterna genomgår 
en akademisk granskningsprocess.

Forskningsprojekten finansieras dels 
via avgifterna från SNS medlemmar, 
dels genom bidrag från aktörer som 
medverkar i projektens referensgrupper 
och anslag från forskningsråd, forsk
ningsstiftelser och andra aktörer.

205 forskare
På nästföljande sidor beskrivs de forsk
ningsprojekt som pågått under år 2021. 
Under de senaste fem åren har 205 fors
kare varit engagerade i SNS forsknings
projekt. De kommer från 23 internatio
nella och 30 svenska universitet, hög
skolor och forskningsinstitut:

Beijerinstitutet
Brunel Law School
Chalmers tekniska högskola
Copenhagen Business School
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Harvard University
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Institutet för arbetsmarknads och 

utbildningspolitisk utvärdering 
(ifau)

Institutet för Framtidsforskning (iffS)
Institutet för Näringslivsforskning 

(ifN)

ivl Svenska Miljöinstitutet
Karolinska Institutet
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and  

Political Science
LudwigMaximiliansUniversität
Lunds universitet
Maastricht University
Malmö universitet
Massachussetts Institute of Technology 

(mit)
Mittuniversitetet
Monash Business School
Mälardalens högskola
Northwestern University
Norweigan School of Economics
Polytechnic University of Turin
PompeuFabra University
Region Örebro län
Stanford University
Statens väg och trafikforskningsinstitut 

(vti)
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (Slu)
Södertörns högskola
Tilburg University
Totalförsvarets forskningsinstitut (foi)
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
Västra Götalandsregionen
Örebro universitet
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Digitaliseringen har medfört stark 
marknadskoncentration, nya flaskhalsar 
och inlåsningseffekter där intäkter och 
marknadsmakt koncentreras till ett fåtal 
plattformar. I rapporten analyserar och 
diskuterar forskarna de lagförslag som 
bereds i Bryssel och Washington d.c. 
för att hantera detta, rättsprocesserna 
som pågår mot techjättarna på båda 
sidor om Atlanten och förutsättning
arna för svenska företag att hävda sig i 
den globala konkurrensen.

»Vägen ut till globala marknader går 
ofta via digitala plattformar såsom Ali
baba, Amazon, Facebook och Google. 
Risken finns att det inflytande och den 
kontroll som dessa företag får på mark
naderna används för att begränsa och 
snedvrida konkurrensen«, säger Sten 
Nyberg, ordförande i SNS Konjunktur
råd.

Inom eu diskuteras för närvarande 
kommissionens förslag till ny konkur
rensreglering, rättsakten om digitala 
marknader. Om den går igenom kom
mer stora plattformar, så kallade grind
vakter, åläggas kraftiga begränsningar i 
sitt agerande när det gäller att gynna 
sina egna tjänster på den dominerande 
plattformen. Den innebär också långt
gående skyldigheter att dela med sig av 
data till kommersiella användare av 
deras plattformar.

Forskarna lyfter också att förvärvs
kontrollen, som syftar till att hindra att 
konkurrensen begränsas genom upp
köp av konkurrenter och potentiella 
utmanare, inte har varit tillräckligt aktiv 
på det digitala området. Mängder av 
förvärv har kunnat genomföras utan att 
myndigheter har ingripit. Det mest 
kända fallet är Facebooks förvärv av 
Instagram som inte kontrollerades i eu.

Utöver anpassning av regelverken 
och effektiv myndighetsutövning fram
håller forskarna vikten av att förbättra 
marknadsförutsättningarna för svenska 
företag. De anser att Sverige behöver 
en högre utbildning som ligger i inter
nationell framkant, och även förmågan 
att attrahera internationell spetskompe
tens. Dessutom behöver den allmänna 
digitala kompetensen hos den svenska 
befolkningen förbättras.

PubliKatioN
Konjunkturrådets rapport 2021: Digita-
lisering och konkurrens

SemiNarier
 › SNS Konjunkturrådsrapport 2021: 

Digitalisering och konkurrens
 › Handelns digitalisering – blir allt 

»amazing«?
 › Vilka blir konsekvenserna av eu:s 

Digital Markets Act?

I januari 2022 publiceras SNS Konjunk
turrådsrapport 2022 där tre national
ekonomer och en jurist undersöker de 
utmaningar som är förknippade med 
offentlig upphandling.

Den offentliga sektorn gör årligen 
inköp för drygt 700 miljarder kronor, 
vilket motsvarar cirka 17 procent av 
bNP. Leveranserna är helt centrala för 
samhällsviktiga funktioner inom exem
pelvis vård och infrastruktur.

Anbudsförfarandet skapar konkur
rens om de offentliga kontrakten och 
förväntas ge lägre priser och högre kva
litet. Men problem med såväl kostnader 
och kvalitet som tidshållning och 
omständlig byråkrati påtalas gång på 
gång.

För att närmare belysa dessa problem 
har SNS gett Sofia Lundberg, professor 
i nationalekonomi vid Handelshögsko
lan vid Umeå universitet, uppdraget 
som ordförande för SNS Konjunkturråd 
2022. Sofia Lundberg har under lång 
tid forskat om offentlig upphandling. 
Ytterligare tre forskare ingår i rådet: 
nationalekonomerna Malin Arve, 
docent vid Norwegian School of Eco
nomics i Bergen, och Mats Bergman, 
professor vid Södertörns högskola, 
samt – för att stärka den juridiska kom
petensen – Lars Henriksson, professor i 
juridik vid Handelshögskolan i Stock
holm.

SNS Konjunkturråd 2021

SNS Konjunkturråd 2022

 
Information
 

 
SNS Konjunkturråd 2021: 
Sten Nyberg, professor i nationaleko-
nomi vid Stockholms universitet och 
ordförande i SNS Konjunkturråd.

Richard Friberg, professor i 
nationalekonomi vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

Björn Lundqvist, docent i juridik vid 
Stockholms universitet.

Robin Teigland, professor i digitalise-
ring vid Chalmers tekniska högskola.

Anslag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
0709-22 73 73.

 
Information
 

 
SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg, professor i 
nationalekonomi vid 
Handelshögskolan vid Umeå 
universitet och ordförande i SNS 
Konjunkturråd.

Malin Arve, docent vid Norwegian 
School of Economics i Bergen.

Mats Bergman, professor vid 
Södertörns högskola.

Lars Henriksson, professor i juridik vid 
Handelshögskolan i Stockholm.

Anslag har erhållits från Jan 
Wallanders och Tom Hedelius 
stiftelse.

Tidsplan: publicering januari 2022.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
0709-22 73 73.

SNS forskningsprogram
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Framtidens energisystem

 
Information
 

 
Tidsplan: 2021–2023.

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

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

eNergiSyStemet iNverKar  
PÅ Klimatet
Energisystemet – det vill säga tillförsel, 
omvandling, distribution och använd
ning av energi – är en central del av 
samhället. Det välstånd som har byggts 
upp i Sverige och i andra delar av värl
den hade inte varit möjligt utan trygg 
tillgång till energi. Globalt tillförs ener
gin i stor utsträckning från fossila källor 
såsom olja, kol och gas. Energisystemet 
är den starkast bidragande orsaken till 
utsläppen av växthusgaser, enligt fN:s 
klimatpanel iPcc. Om målet ska vara 
fortsatt välstånd, samtidigt som utlo
vade klimatmål enligt internationella 
avtal uppnås, krävs en drastisk omställ
ning av energisystemet.

trygg eNergiförSörjNiNg viK
tigt för Samhället
Transportsektorn och industrin är sam
hällsbärande branscher med betydande 
energibehov. Tillsammans står dessa 
sektorer för ungefär 60 procent av den 
totala slutliga energianvändningen i 
Sverige. Även andra grundläggande 
samhällsfunktioner, såsom fastigheter 
och olika typer av informationsinfra
struktur, är beroende av en säker till
gång till energi. En förutsättning vid en 
omställning av energisystemet är därför 
att en trygg energiförsörjning kan 
säkerställas. Inriktningen för framtidens 
energisystem kan också påverka i vilken 

utsträckning Sverige blir beroende av 
andra länder, och därmed hur sårbara vi 
blir geopolitiskt.

refereNSgruPP
e.oN, Ellevio, Energimarknadsinspek
tionen, Energimyndigheten, Fastig
hetsägarna, Finansdepartementet, For
tum, Göteborg Energi, Holmen, Infra
strukturdepartementet, Installatörsfö
retagen, Kraftringen, Lantmännen, 
Miljödepartementet, Naturskyddsför
eningen, Piteå kommun, Sca, Scania, 
Skandia, SSab, Stockholm Exergi, 
Svenska kraftnät, Trafikverket, Uniper, 
Vattenfall.

PubliKatioNer 2021
SNS Analys 79. Policyer för integrerade 
energisystem. 
Carlo Cambini, professor i tillämpad 
ekonomi vid Polytechnic University i 
Turin.

SemiNarier 2021
 › Klimaträttsutredningen gästar SNS
 › Vätgasens roll i framtidens energisy

stem
 › Vindkraften och det kommunala 

vetot
 › Scenarier över framtidens elbehov
 › Vad krävs för att integrera eu:s  

energisystem?

SNS forskningsprogram
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Hållbar samhällsbyggnad

Urbaniseringstakten i Sverige är fortsatt 
hög och vi står inför stora demografiska 
förändringar. Tillsammans med den 
snabba tekniska utvecklingen ställer det 
krav på en god samhällsplanering. 

refereNSgruPP
Boverket, Byggföretagen, e.oN., Einar 
Mattsson, Ellevio, Installatörsföreta
gen, Jernhusen, jm, Kommuninvest, 
Länsförsäkringars forskningsfond, 
Nacka kommun, Newsec, Ramboll, 
Region Stockholm, Sjunde aPfonden, 
Skandia, Svenskt Näringsliv, Trafikver
ket, Transportföretagen, Tågföretagen, 
White Arkitekter, Volvo Bussar.

PubliKatioNer 2021
SNS Analys 70. Luftkvalitet och barns 
hälsa. Erfarenheter från två naturliga 
experiment.
Peter Nilsson, professor i nationaleko
nomi vid Stockholms universitet, Jenny 
Jans, forskare i nationalekonomi vid 
Institutet för social forskning, Stock
holms universitet.

SNS Analys 81. Konkurrens och  
prisbildning på den svenska  
bostadsmarknaden.
Mats A. Bergman, professor i national
ekonomi vid Södertörns högskola, Sten 
Nyberg, professor i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet.

SemiNarier 2021
 › Luftkvalitet, trängselskatter och 

barns hälsa 
 › Digitalt rundabordssamtal om socialt 

hållbar bostadsförsörjning med 
Karolina Skog

 › Gröna industrivågen – vilka krav 
medför den för samhällsbygget? 

 › Unga och bostäder
 › Vem ansvarar för laddinfrastrukturen 

i transportsektorn i en framtid utan 
fossila drivmedel? 

 › Vad beror de ökade bostadspriserna 
på? 

 
Information
 

 
Tidsplan: 2019–2021.

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

Projektledare: Daniel Strandberg,  
daniel.strandberg@sns.se, 
 0790-98 10 98.

SNS forskningsprogram
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Penningtvätt och 
visselblåsning

 
Information
 

 
Tidsplan: 2021.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
0709-22 73 73.

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

Penningtvätt är ett stort problem i eko
nomin. Vad säger forskningen om 
regelverket kring penningtvätt? Är det 
tillräckligt effektivt för att kunna upp
täcka och åtgärda penningtvätt? Vilken 
roll kan visselblåsning spela?

Syftet med forskningsprojektet Pen
ningtvätt och visselblåsning har varit att 
bidra med analys och möjliga förslag 
för att komma tillrätta med penningt
vätt och då särskilt undersöka vilken 
roll visselblåsarfunktionens kan ha i 
penningtvättsbekämpningen.

Projektet resulterade i en rapport 
under år 2021 skriven av professor 
Giancarlo Spagnolo i samarbete med 
forskningsassistenten Theo Nyreröd.

Giancarlo Spagnolo är professor i 
nationalekonomi vid Site (Stockholm 
Institute of Transition Economics) vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Han är 
också (tjänstledig) professor vid Uni
versity of Rome Tor Vergata. För SNS 
räkning har han tidigare skrivit rappor
ten Cost overrun and procurement 
 competence in Sweden (juni 2020).

refereNSgruPP  
Deloitte, Finansinspektionen, Länsför
säkringar, Mannheimer Swartling, Poli
sen (Noa), Seb, Swedbank, Svenska 
Bankföreningen, Åklagarmyndigheten.

PubliKatioN 2021
Money Laundering and Whistleblowers. 
Giancarlo Spagnolo, professor i natio
nalekonomi vid Site, Handelshögsko
lan i Stockholm, Theo Nyreröd, dokto
rand vid Brunel Law School.

SemiNarier 2021
 › Penningtvätt och visselblåsare

SNS forskningsprogram
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Skatter i en  
globaliserad värld

Globaliseringen och den tekniska 
utvecklingen har öppnat upp och för
ändrat den svenska ekonomin. Hur 
påverkar detta skattesystemets effektivi
tet och omfördelande funktion? 

refereNSgruPP
AstraZeneca, Bostadsrätterna, eQt, 
Ekonomistyrningsverket (eSv), far, 
Investor, Konjunkturinstitutet (Ki), 
Lantbrukarnas Riksförbund (lrf), 
Landsorganisationen i Sverige (lo), 
Mellby Gård, Riksförbundet m Sverige, 
Swedish Private Equity & Venture 
Capital Association (Svca), Sveriges 
akademikers centralorganisation 
(Saco), Skatterättsnämnden, Skattever
ket, Spotify, Stora Enso, Svenskt 
Näringsliv, Tjänstemännens centralor
ganisation (tco), Teknikföretagen, 
Uniper, Vattenfall.

PubliKatioNer 2021
Konsumtionsbeskattning av digitala 
tjänster. 
Pernilla Rendahl, professor i skatterätt 
vid Göteborgs universitet.

Hur bör konsumtion beskattas? 
Spencer Bastani, docent i nationaleko
nomi och verksam vid Institutet för 
arbetsmarknads och utbildningspoli
tisk utvärdering (ifau).

3-12-reglernas roll i skattesystemet. Igår, 
idag och i framtiden. 
Håkan Selin, docent i nationalekonomi 
vid Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering (ifau).

SemiNarier 2021
 › Beskattning av den digitala  

ekonomin
 › Beskattning av delningsekonomin
 › Hur bör konsumtion beskattas?
 › Reformera 3:12? Nya perspektiv på 

beskattning av fåmansbolag
 › Vad händer med oecd:s förslag om 

beskattning av digitala bolag? 
 › För och nackdelar med kommunal

skatten

 
Information
 

 
Tidsplan: 2019–2022.

Forskningsledare: Stefan Sandström,  
stefan.sandstrom@sns.se,  
0709-22 73 73.

Projektledare: Emelie Lekebjer, 
emelie.lekebjer@sns.se,  
0737-53 32 07.

SNS forskningsprogram
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SNS Demokratiråd 2021

SNS Demokratiråd 2022

 
Information
 

 
SNS Demokratiråd 2021:
Henrik Ekengren Oscarsson 
(ordförande), professor i statsveten-
skap vid Göteborgs universitet.

Torbjörn Bergman, professor i 
stats vetenskap vid Umeå universitet.

Annika Bergström, professor i 
journalistik, medier och kommunika-
tion vid Göteborgs universitet.

Johan Hellström, docent i statsveten-
skap vid Umeå universitet.

Rapporten finansieras med stöd av 
Vetenskapsrådet och Riksbankens 
Jubileumsfond.

Tidsplan: publicering våren 2021.

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

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

 
Information
 

 
Rapporten släpps våren 2022. 

Rapporten finansieras med stöd av 
Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).

Forskningsledare: Stefan Sandström, 
stefan.sandstrom@sns.se,  
0709-22 73 73.

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

»Vi lever i en polariserad tid« är ett 
uttalande som hörs allt som oftast i 
debatten. Men innebörden av polarise
ring är ofta oklar och därför finns det 
anledning att syna detta begrepp när
mare. Statsvetarprofessorn Henrik 
Ekengren Oscarsson har tillsammans 
med tre kollegor för SNS räkning 
undersökt hur utbredd den politiska 
polariseringen är i Sverige och vilken 
betydelse den kan ha för demokratin. 

Några resultat från rapporten:
 › Hög men stabil polarisering på  

vänster–högerskalan
 › En ny kulturell värderingsdimension 

har ändrat den politiska spelplanen
 › Polarisering av medier – aktörer inte 

längre ifrån varandra ideologiskt i 
dag

PubliKatioN 2021
Demokratirådets rapport 2021: Polarise-
ring i Sverige

SemiNarier 2021
 › Vilken roll spelar medierna för pola

risering?
 › Demokratirådets rapport 2021: Pola

risering i Sverige

SNS Demokratiråd 2022 undersöker 
vilka realistiska framtidsalternativ som 
finns för den svenska lokala demokra
tin. Särskilt fokus ägnas hur processer 
och institutioner ska organiseras så att 
politikernas beslut ses som legitima i 
invånarnas ögon.

forSKare
Gissur Ó. Erlingsson (ordförande), 
professor i statsvetenskap, verksam vid 
Centrum för kommunstrategiska stu
dier, Linköpings universitet.

David Karlsson, professor i offentlig 
förvaltning, verksam vid Förvaltnings
högskolan, Göteborgs universitet.

Jessika Wide, universitetslektor i stats
vetenskap, Umeå universitet.

Richard Öhrvall, biträdande universi
tetslektor i statsvetenskap vid Centrum 
för kommunstrategiska studier, Linkö
pings universitet, och affilierad forskare 
vid Institutet för Näringslivsforskning 
(ifN).

SNS forskningsprogram
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Lärdomar om integration

 
Information
 

 
Tidsplan: 2017–2021.

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

Projektledare: Emelie Lekebjer, 
emelie.lekebjer@sns.se,  
0737-53 32 07.

Forskningsprojektet Lärdomar om 
integration har fokuserat på hur fler 
personer som invandrat till Sverige kan 
inkluderas på arbetsmarknaden och hur 
utbildningssystemet kan bidra till eta
blering.

En viktig utgångspunkt har varit att 
det tar lång tid för utrikes födda och 
särskilt flyktinginvandrare att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Flyktingin
vandringen till Sverige har under flera 
decennier varit större än till många 
andra länder i västvärlden. Många av de 
vuxna som har kommit till Sverige på 
senare tid har låg utbildning och få 
nyanlända elever slutför sin gymnasie
utbildning.

Projektet resulterade i tio rapporter 
och 20 seminarier och workshops.

fyra lärdomar frÅN ProjeKtet
 ›  Integrationen berör flera olika poli

tikområden.
 ›  Utbildning är centralt och tidiga 

insatser har visat sig vara viktiga.
 ›  För att underlätta etablering på 

arbetsmarknadens krävs en kombina
tion av åtgärder.

 › Praktik och subventionerade anställ
ningar ökar sannolikheten att få 
jobb. Men kvinnor deltar i lägre 
utsträckning än män. 

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.

SemiNarier och worKShoPS
 › Validering av nyanländas utbildning 

och dess betydelse för etableringen 
på arbetsmarknaden

 › Föräldraförsäkringens betydelse för 
nyanländas etablering

 › 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?
 › Bidrar rut till ökad sysselsättning 

bland kvinnor med flyktingbak
grund?

 › Utrikes födda kvinnors arbets
marknads etablering – lärdomar från 
de nordiska länderna

 › Sysselsättningskrav i offentliga upp
handlingar 

 › Integration och tillfälliga uppehålls
tillstånd

 › Nyanländas möjligheter till etable
ring genom yajobb

 › Workshop om rekrytering av nyan
lända 

 › Segregation och flyktinginvandrares 
företagande

 › Flyktingars integration på svensk 
arbetsmarknad över tid

 › Effektiva insatser för att få nyanlända 
i jobb

 › Förskolans betydelse för integratio
nen

 › Vad kan göras för att stärka den psy
kiska hälsan hos asylsökande och 
nyanlända?

 › Mottagandeutredningen presenteras 
på SNS

 › Företagande och entreprenörskap 
bland utrikes födda – utmaningar 
och goda exempel

 › Hur ska flyktingar få jobb? Erfaren
heter från de nordiska länderna

tio raPPorter med  
foKuS PÅ arbetSmarKNad  
och utbildNiNg
SNS Analys nr 50. Promoting integra-
tion through child care: Lessons from 
Norway. Nina Drange

Studiegapet mellan inrikes och utrikes 
födda elever. Hans Grönqvist och Susan 
Niknami

SNS Analys 72. Bedömning av utländsk 
utbildning: effekter på sysselsättning och 
lön. Andrey Tibajev

Enkla jobb och kunskaper i svenska – 
nycklar till integration? Simon Ek, 
Mats Hammarstedt och Per Skedinger

SNS forskningsprogram
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SNS Analys 56. Kvinnor med flykting-
bakgrund i rutsubventionerade företag. 
Johanna Rickne

Flykting- och anhöriginvandrares väg 
till arbete. Pernilla Andersson Joona

Organisation av arbetsmarknads- och 
bostadsintegration. Emma Holmqvist, 
Vedran Omanović och Susanne Urban

SNS Analys 52. Bidrar etnisk segregation 
till mer egenföretagande?  
Henrik Andersson

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet 
för etablering i samhället? AnnZofie 
Duvander och Eleonora Mussino

SNS Analys 53. Uppehållstillstånd och 
integration. Elisabet Olme och Matilda 
Kilström

Röster om projektet
gabriella chirico willStedt, 
forSKNiNgSledare

»Vi startade det här projektet precis 
efter flyktingkrisen. Då, precis som nu, 
stod integration högt upp på den poli
tiska agendan. Skillnaden mellan lyck
ade och misslyckade insatser kan få 
stora konsekvenser för både individ och 
samhälle. Eftersom detta är en viktig 
samhällsfråga ligger den väl i linje med 
det som är SNS uppdrag.« 

aNNiKa SuNdéN, aNalySchef 
arbetSförmedliNgeN

För Arbetsförmedlingen är integra
tionsfrågan central. Därför har analys
chefen Annika Sundén medverkat i 
referensgruppen till SNS forskningspro
jekt Lärdomar om integration.

»Det är oerhört värdefullt att SNS har 
gjort den här satsningen på ett forsk
ningsprojekt som sträcker sig över flera 
år och som tar upp många olika aspek
ter av integration.«

matS hammarStedt, ProfeSSor  
i NatioNaleKoNomi

Mats Hammarstedt har ägnat sin kar
riär åt att forska om integration. Inom 
SNS forskningsprojekt Lärdomar om 
integration har han skrivit en rapport 
om vägen in på arbetsmarknaden.

»Integration är viktigt ur alla aspekter 
för ett samhälle.«

SNS forskningsprogram / Lärdomar om integration
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SNS forskningsprogram

Vård och omsorg  
i det 21:a århundradet

 
Information
 

 
Tidsplan: 2017–2021.

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

Forskningsprojektet har fokuserat på 
två centrala dimensioner av vårdens och 
äldreomsorgens strukturomvandling. 
Hur kan kompetensförsörjningen säk
ras? Och hur kan möjligheterna med ny 
teknik tas tillvara?

Utgångspunkten var vårdens och 
äldreomsorgens förändrade förutsätt
ningar. Den åldrande befolkningen 
innebär att behoven av vård och 
omsorgstjänster ökar. Kompetensför
sörjningen är en av sektorns största 
utmaningar, om inte arbetssätt och 
bemanning förändras. Men med rätt 
styrning och implementering kan tek
nikutvecklingen bidra till nya arbetssätt 
och underlätta personalförsörjningen.

refereNSgruPP
Apoteket, AstraZeneca, Attendo, 
Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, Med
Learn, Min Doktor, Praktikertjänst, 
Region Stockholm, Riksförbundet 
HjärtLung, Socialdepartementet, 
Sophia hemmet, SoS Alarm, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Sveriges 
Läkarförbund, Tandvårds och läke
medelsförmånsverket, Vinnova, Vård
förbundet och Västra Götalands
regionen.

PubliKatioNer 2017–2021
Ersättningen och e-hälsan. Peter  
Lindgren, vd, Institutet för Hälso och 
Sjukvårdsekonomi och adjungerad pro
fessor i hälsoekonomi, Karolinska Insti
tutet.

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

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

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

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

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 är professor i företags
ekonomi vid Lunds universitet.

Äldreomsorgens ständiga förändringar 
– om organisation, arbetsmiljö och ledar-
skap. Kristina Westerberg, professor 
emerita i psykologi vid Umeå universi
tet, Maria Nordin, docent och universi
tetslektor i psykologi vid Umeå univer
sitet. 

SNS Analys 76. Hur påverkas patientsä-
kerheten av överbelastade akutmottag-
ningar och vårdplatsbrist? Björn af 
Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap, 
Karolinska Institutet.
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SemiNarier 2017–2021
 › SNS i Almedalen. Vård och omsorg i 

det 21:a århundradet
 › Frukostsamtal. Hur blir Sverige bäst 

på ehälsa? 
 › Rundabordssamtal om framtidens 

äldreomsorg
 › Styrning för en mer jämlik vård
 › Hur kvalitetssäkrar vi digital vård? 
 › Hur kan vi lösa bristen på specialist

sjuksköterskor? 
 › Läkemedelsutredningen presenteras 

på SNS
 › Välfärdsteknik i äldreomsorgen
 › Hur påverkar ersättningssystemen 

ehälsans utveckling? 
 › Patienten som resurs – om patient

delaktighet i vården
 › Utbildning och träning för framti

dens läkare
 › God och nära vård – seminarium 

med Anna Nergårdh
 › Nyckelfaktorer för lyckad digital 

inno vation i vården
 › Göran Stiernstedt presenterar förslag 

för styrning av vården

 › Effekter av att koncentrera delar  
av svensk sjukvård

 › Utredningen om välfärdsteknik  
i äldreomsorgen

 › Legala och rättspolitiska utmaningar 
inom ehälsa

 › Vårdens styrning
 › Lena Hellberg om kunskapsstyrning 

i vården
 › Coronakommissionen presenterar 

delrapport om äldreomsorgen
 › Vaccinationen mot covid19
 › Äldreomsorgens organisering,  

ledarskap och arbetsmiljö
 › Hur ska kompetensen i äldre

omsorgen säkras?
 › Hur påverkas patientsäkerheten  

av överbelastning på akuten?

SNS forskningsprogram / Vård och omsorg i det 21:a århundradet
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SNS forskningsprogram

Utgifterna för välfärden väntas över
stiga inkomsterna framöver. Hur kan 
det offentliga åtagandet se ut för vården 
och äldreomsorgen i framtiden? Och 
hur kan det finansieras? Vilken bety
delse får Coronakrisen för organisering 
och arbetssätt inom verksamheterna?

refereNSgruPP
AstraZeneca, Attendo, Finansdeparte
mentet, Getinge, Hemfrid, Inspektio
nen för vård och omsorg, Kommunal, 
Kry, Min Doktor, Myndigheten för 
vård och omsorgsanalys, Pfizer, Prakti
kertjänst, Region Halland, Region 
Stockholm, Skandia, Skellefteå kom
mun, Socialstyrelsen, Svensk Försäk
ring, Sveriges Kommuner och Regio
ner, Sveriges Läkarförbund, Täby kom
mun, Vardaga, Vinnova, Vårdförbundet 
och Västra Götalandsregionen.

PatieNt och äldrerÅd
I patient och äldrerådet ingår repre
sentanter för Funktionsrätt Sverige, 
Hjärntumörföreningen, Njurförbun
det, Pensionärernas riksorganisation 
(Pro), Riksförbundet HjärtLung och 
SPf Seniorerna.

PubliKatioNer 2021
SNS Analys 75. Vad kan förklara regio-
nala skillnader i svensk hälso- och sjuk-
vård?
Naimi Johansson, forskare vid Univer
sitetssjukvårdens forskningscentrum, 
Region Örebro Län.

SemiNarier 2021
 › Delad data mellan vård och omsorg 
 › Tillgången på allmänläkare 
 › Temadag om vård och omsorg 
 › Vård på lika villkor? 
 › Utredningen om privata sjukvårds

försäkringar
 › Dialogmöte med Olivia Wigzell om 

en äldreomsorgslag

 
Information
 

 
Tidsplan: 2021–2024.

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

Vårdens och äldre
omsorgens organisering 
och finansiering
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Seminarieserier

SNS anordnar ett 70tal seminarier varje 
år, dels inom ramen för forskningspro
jekten, dels inom ramen för serier på 
olika teman, samt ett antal fristående 
möten om andra aktuella frågor såsom 
ekonomisk politik.

Vid seminarierna presenteras och 
diskuteras forskningsstudier, utred
ningar och rapporter om centrala sam
hällsfrågor. Representanter från aka
demi, näringsliv, politik, offentlig för
valtning och andra samhällsaktörer 
delar kunskap, idéer och erfarenheter, 
vilket ger nya insikter och underlag för 
beslutsfattande.

Under hösten 2021 startade två nya 
serier, SNS Sustainability Talks, som 
belyser olika aspekter av hållbart företa
gande, och Jämställdhet på 2020talet, 
som kommer att fokusera på orsaker till 
skillnader mellan män och kvinnor vad 
gäller utbildning, arbete, hälsa och eko
nomisk makt, samt möjliga policyåtgär
der.

Seminarierna följs ofta av mingel 
med deltagarna eller rundabordssamtal 
i mindre konstellationer vid vilka sam
talen fortsätter.

 
Information
 

 
Tidsplan: 2020–2023.

Finansering med stöd av Bertil 
Edlunds stiftelse.

Projektledare: Isabella Parling,
isabella.parling@sns.se,  
0721-44 83 42.

aiskiftet

Artificiell intelligens (ai) används inom 
allt fler områden av företag och offent
lig sektor. Utvecklingen innebär både 
stora möjligheter och utmaningar. 
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 2021
 › Auktionsteorierna som belönades 

med ekonomipriset
 › aiforskningens värde för industrin
 › Ökad protektionism – vilka är tren

derna och hur påverkas den digitala 
ekonomin?

 › Vilka regler ska gälla för ai i Europa?
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iieS/SNS International 
Policy Talks

Ett samarbete mellan SNS och Institu
tet för internationell ekonomi (iieS) 
vid Stockholms universitet. Samarbetet 
innebär att SNS medlemmar får ta del 
av internationellt ledande nationaleko
nomiska studier som presenteras i 
Stockholm.

 SemiNarier 2021 
 › Esteban RossiHansberg on Job 

Polarization and Geographical 
Redistribution

 › Economic responses and optimal res
trictions to mitigate Covid19

 › Hur har coronarestriktionerna upp
levts och följts i Sverige? 

 › Hur påverkar internationell handel 
ekonomiska kriser? 

 › Hur kan skolor bli bättre på att attra
hera och behålla bra lärare?

 
Information
 

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

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

Coronakrisen

För att bidra med kunskap och erfaren
hetsutbyte om hur Sverige ska klara sig 
igenom pandemin startade SNS våren 
2020 en seminarieserie kring corona
krisen och dess effekter som har fortsatt 
under 2021. Serien har både belyst han
teringen av den akuta krisen och krisens 
konsekvenser samt vad som krävs på 
längre sikt för att ekonomin och sam
hället ska återhämta sig.

 
SemiNarier 2021
 › iieS/SNS International Policy Talks: 

Economic responses and optimal  
restrictions to mitigate Covid19

 › iieS/SNS International Policy Talks: 
Hur har coronarestriktionerna upp
levts och följts i Sverige? 

 › Vaccinationen mot covid19
 › Coronakommissionens delbetän

kande
 › Lärdomar om omställning på arbets

marknaden från pandemin

 
Information
 

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

Seminarieserier
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Information
 

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

Seminarieserie demokrati

Sedan fem år tillbaka har SNS en stå
ende serie som belyser olika demokrati
frågor. Startskottet var SNS Demokrati-
rapport 2017: Samverkan och strid i den 
parlamentariska demokratin, som pre
senterades i september 2017, ett år före 
valet. Satsningen knöt an till SNS långa 
historia av uppmärksammad forskning 
om demokrati och det politiska syste
met.

SemiNarier 2021
 › Demokratirådets rapport 2021: Pola

risering i Sverige
 › Vad behövs för att genomföra stora 

politiska reformer i dag?
 › Vilken roll spelar medierna för pola

risering?

Jämställdhet under 
2020talet

Trots att Sverige är ett av världens mest 
jämställda länder finns det påtagliga 
skillnader mellan män och kvinnor vad 
gäller utbildning, arbete, hälsa och eko
nomisk makt. Vad beror det på? Vad 
kan göras för att minska skillnaderna? 
Och hur kommer digitalisering och 
demografiska förändringar att påverka 
jämställdheten framöver?

 SemiNarier 2021 
 › Föräldraskap, ett hinder i karriären 

för kvinnor?

PubliKatioNer 2021
SNS Analys 78. Föräldraskap – ett hinder 
i karriären?
Petter Lundborg, professor i national
ekonomi vid Lunds universitet

 
Information
 

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

Projektledare: Daniel Strandberg,  
daniel.strandberg@sns.se,  
0790-98 10 98.

Seminarieserier
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SNS Sustainability Talks

Seminarieserien belyser olika aspekter 
av hållbart företagande. Näringslivets 
roll i att bidra till en hållbar utveckling 
påtalas av en lång rad aktörer. Många 
initiativ för att främja och reglera håll
bart företagande har sjösatts och fler är 
under utarbetande.

SemiNarier 2021
 › Sustainable investing
 › Ansvarsfullt företagande och globala 

leverantörskedjor

SNS/Shof Finanspanel

Finanspanelen är ett mötesforum om 
finansfrågor och arrangeras av SNS och 
forskningsinstitutet Swedish House of 
Finance.

Vid Finanspanelens möten träffas 
företrädare för finansbranschens 
ledande aktörer, myndigheter, politiker 
och forskare. Talarna är välkända exper
ter från finansmarknaderna och akade
min. 

SemiNarier 2021
 › eu:s initiativ om hållbar bolagsstyr

ning
 › Martin Flodén om riksbankens obli

gationsköp
 › Behöver Sverige en större marknad 

för företagsobligationer?
 › Vilka konsekvenser får taxonomin för 

företagen?

 › The resilient society: lessons from 
the pandemic

 › Fattar miljöengagerade personer 
gröna finansiella beslut?

 
Information
 

 
Kontaktpersoner: Ilinca Benson, ilinca.
benson@sns.se, 0709-66 95 96. 

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

 
Information
 

 
Kontakpersoner: Mia Horn af Rantzien,  
miah@sns.se.

Julia Nederberg,  
julia.nederberg@sns.se.

Seminarieserier
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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 och hur beslut fattas. 2021 
års program började i september i 
Stockholm och avslutades i november i 
Bryssel. 

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

Under programmets första etapper i 
Stockholm fick deltagarna bland annat 
träffa professorerna John Hassler och 
Johannes Lindvall, generaldirektörerna 
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 
Helén Ängmo, Skolinspektionen, och 
Lena Erixon, Trafikverket riksdagsleda
möterna Gulan Avci (l), Anna Vik
ström (S) och Kristina Axén Olin (m). 

I Bryssel besökte gruppen Europa
parlamentet, eukommissionen och 
Sveriges ständiga representation vid eu 
och träffade bland andra Åsa Webber, 
kabinettschef hos kommissionär Ylva 
Johansson, Mikael Lindvall, Sveriges 
ambassadör i Kommittén för utrikes 
och säkerhetspolitik, Michael Peel, 
journalist på Financial Times samt 
Europaparlamentarikerna Jytte Gute
land (S), Jörgen Warborn (m) och Alice 
Bah Kuhnke (mP).

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 varierande bak
grund, kommer från olika branscher 
och får många tillfällen att dela erfaren
heter med varandra och talarna. Delta
garna har de senaste fem åren gett pro
grammet ett snittbetyg på 4,8 av 5.

 
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
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År 2021 gjordes referenser till SNS 
sammanlagt 1 046 gånger i medierna, 
varav 482 gånger i debatt och 
ledarartiklar. Vid 8 tillfällen publicerade 
forskare debattartiklar i samband med 
lansering av SNSrapporter, varav två på 
dN Debatt, en på SvD Debatt och en i 
Dagens Industri. Svt Forum sände 9 av 
SNS webbinarier. Ekots lördagsintervju, 
Agenda, Aktuellt, Studio Ett och 
Ekonomi nyheterna på TV4 är några 

exempel på källor som har 
uppmärksammat SNSrapporter i år.                                                   

SNS videoinspelningar hade 37 000 
visningar och poddinspelningarna  
39 700 lyssningar. SNS har 3 974 följare 
på Twitter och 2 299 på Facebook. På 
LinkedIn har SNS 2 292 följare. 
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jaNuari

Auktionsteorierna som belönades  
med ekonomipriset 2020
Tommy Andersson, professor i natio
nalekonomi vid Lunds universitet och 
adjungerad ledamot av Kommittén för 
priset i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne.

SNS/SHOF Finanspanel: EU:s initiativ 
om hållbar bolagsstyrning
Svante Forsberg, styrelseordförande i 
StyrelseAkademien Sverige och styrel
seledamot i ecoDa, Kerstin Hessius, vd 
Tredje APfonden, Rolf Skog, adjung
erad professor vid Göteborgs universi
tet, Per Strömberg, SSe Centennial 
Professor of Finance and Private Equity 
vid Handelshögskolan i Stockholm.

SNS förtroenderåd och samtal  
om året som gått
Anna Breman, vice riksbankschef, Mia 
Horn af Rantzien, vd SNS, Sarah 
 McPhee, ordförande SNS styrelse,
Staffan Salén, vd Salénia, ordförande 
SNS förtroenderåd.

IIES/SNS International Policy Talks: 
Esteban Rossi-Hansberg on Job Polariza-
tion and Geographical Redistribution 
Kerstin Enflo, Professor of Economic 
History at Lund University, Esteban 
RossiHansberg, Professor of Econo
mics at Princeton University.

februari

IIES/SNS International Policy Talks: 
Economic responses and optimal  
restrictions to mitigate Covid-19 
Kurt Mitman, Associate Professor at 
the Institute for International Econo
mic Studies (iieS), Tessa Bold, Associ
ate Professor at the Institute for Inter
national Economic Studies (iieS), 
Erika Färnstrand Damsgaard, Head of 
Marcoeconomic Research at National 
Institute of Economic Research (Kon
junkturinstitutet).

IIES/SNS International Policy Talks: 
Hur har coronarestriktionerna upplevts 
och följts i Sverige?
Ola Andersson, docent i nationaleko
nomi vid Uppsala universitet och affilie
rad till Institutet för Näringslivsforsk
ning (ifN), Nurit Nobel, doktorand på 
Handelshögskolan i Stockholm, vd 
Impactually, Teresa Palmquist, enhets
chef Kommunikationsutveckling på 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (mSb).

Delad data mellan vård och omsorg
Karl Fors, länssamordnare och chef för 
digital verksamhetsutveckling vid de 
västsvenska kommunalförbundens sam

organisation VästKom, Maria 
GreenGadelius, kvalitets och hållbar
hetsdirektör, Ambea, Cecilia Magnus
son Sjöberg, professor i juridik och 
ämnesföreståndare för rättsinformatik 
vid Stockholms universitet, Sören 
Öman, särskild utredare Sammanhållen 
information inom vård och omsorg.

AI-forskningens värde för industrin
Sara Mazur, styrelseordförande för 
Wallenberg Artificial Intelligence, 
Autonomous Systems and Software 
Program (waSP), Staffan Truvé, med
grundare och forskningschef på 
Record ed Future och ledamot i Natio
nella innovationsrådet.

Informationsmöte  
om Samhällsprogrammet 2021
Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm, Ilinca 
Benson, vice vd vid SNS.

SNS Konjunkturrådsrapport 2021:  
Digitalisering och konkurrens
Sten Nyberg, professor i nationaleko
nomi, Stockholms universitet, Richard 
Friberg, professor i nationalekonomi, 
Handelshögskolan i Stockholm, Björn 
Lundqvist, docent i juridik, Stockholms 
universitet, Robin Teigland, professor i 
Management of Digitalization, Chal
mers tekniska högskola.

Kommentatorer: Ibrahim Baylan (S), 
näringsminister, Allison Kirkby, vd och 
koncernchef för Telia Company, Sara 
Övreby, samhällspolitisk chef på 
Google Sverige.

marS

Matilda Ernkrans om Sveriges  
forskningspolitik
Hans Ellegren, professor i evolutions
biologi, Uppsala universitet, samt vice 
preses i Kungliga Vetenskapsakademien 
och ordförande i dess forskningspoli
tiska kommitté, Matilda Ernkrans (S), 
minister för högre utbildning och 
forskning, Vibeke Opheim, vd för 
Nordisk institutt for studier av innovas
jon, forskning og utdanning (Nifu) i 
Oslo, Erik Renström, rektor, Lunds 
universitet.

Luftkvalitet, trängselskatter  
och barns hälsa
Emilia Bjuggren (S), oppositionsbor
garråd i Stockholms stad, Daniel 
Helldén (mP), trafikborgarråd i Stock
holms stad, Daniel Nilsson, luftkvali
tets och miljöexpert på Ramboll Sve
rige, Peter Nilsson, professor inom 
ekonomi, iieS, Stockholms universitet, 
Annika Svensson, luftvårdsexpert vid 
Länsstyrelsen Västra Götaland. 

 
Information
 

 
Under 2021 anordnade SNS 118 totalt 
konferenser, seminarier, rundabords-
samtal och referensgruppsmöten. Här 
intill och på nästkommande sidor 
listas seminarierna och 
konferenserna.

Evenemangen hade sammantaget 
drygt 10 000 deltagare och 322 talare 
(varav 44 procent kvinnor och 56 
procent män).

Alla seminarier och konferenser
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Föräldraförsäkringens betydelse  
för nyanländas etablering
Lina Aldén, docent i nationalekonomi, 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversi
tetet, AnnZofie Duvander, professor i 
demografi, Sociologiska institutionen 
vid Stockholms universitet och profes
sor i sociologi vid Mittuniversitetet, 
Rikard Larsson (S), vice ordförande i 
socialförsäkringsutskottet, Maria Mal
mer Stenergard (m), ordförande i soci
alförsäkringsutskottet, Moderaternas 
migrations och socialförsäkringspoli
tisk talesperson, Eleonora Mussino, 
docent i demografi, Sociologiska insti
tutionen vid Stockholms universitet, 
Josefine Palmqvist Schultz, projektle
dare för Jämställd etablering, Arbets
förmedlingen.

Vaccinationen mot covid-19
Ann Carlsson, vd, Apoteket, Kerstin 
Falck, Director of Public Affairs, Pfizer, 
Ann Söderström, hälso och sjukvårds
direktör, Västra Götalandsregionen, 
Anders Tegnell, statsepidemiolog, 
Folkhälsomyndigheten, Magnus Thy
berg, vaccinsamordnare, Region Stock
holm.

SNS/SHOF Finanspanel: Martin 
Flodén om Riksbankens obligationsköp
Martin Flodén, vice riksbankschef, 
Martin Nordström, doktor i national
ekonomi med inriktning på finansiell 
ekonomi, Christina Nyman, chefseko
nom, Handelsbanken.

Digitalt rundabordssamtal  
om socialt hållbar bostadsförsörjning 
med Karolina Skog
Karolina Skog, tidigare miljöminister 
och särskild utredare för utredningen 
»En socialt hållbar bostadsförsörjning«.

Demokratirådets rapport 2021:  
Polarisering i Sverige
SNS Demokratiråd 2021:
Henrik Ekengren Oscarsson (ordfö
rande), professor i statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, Torbjörn Berg
man, professor i statsvetenskap vid 
Umeå universitet, Annika Bergström, 
professor i journalistik, medier och 
kommunikation vid Göteborgs univer
sitet, Johan Hellström, docent i statsve
tenskap vid Umeå universitet.

Kommentatorer:
Jan Helin, mediedirektör, Svt, Lena 
Rådström Baastad, partisekreterare (S), 
Gunnar Strömmer, partisekreterare (m).

aPril

Bidrar ekonomisk omfördelning till 
minskad boendesegregation?
CheYuan Liang, docent i nationaleko
nomi, Institutet för bostads och 

urbanforskning (ibf) vid Uppsala uni
versitet, Joakim Palme, professor i stats
vetenskap vid Uppsala universitet, Mats 
Persson (l), ekonomiskpolitisk tales
person, Märta Stenevi (mP), jämställd
hets och bostadsminister med ansvar 
för stadsutveckling och arbetet mot 
segregation och diskriminering.

IIES/SNS International Policy Talks: 
Hur påverkar internationell handel  
ekonomiska kriser?
Silvana Tenreyro, professor i national
ekonomi vid London School of Econo
mics och ledamot i den penningpoli
tiska kommittén vid Storbritanniens 
centralbank, Karin Karlsbro, Europa
parlamentariker för Liberalerna, Rikard 
Forslid, professor i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet, Per Krusell, 
professor i nationalekonomi vid Insti
tutet för internationell ekonomi (iieS) 
vid Stockholms universitet, moderator.

Ett nytt system för  
arbetskraftsinvandring?
Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Närings
liv, Susanna Gideonsson, ordförande,  
lo, Rikard Larsson, riksdagsledamot 
för Socialdemokraterna och vice ordfö
rande i riksdagens socialförsäkrings
utskott, Anita Linder, särskild utredare 
vid utredningen »Ett förbättrat system 
för arbetskraftsinvandring« och kam
marrättslagman vid Kammarrätten i 
Stockholm, Maria Malmer Stenergard, 
migrationspolitisk talesperson för 
Moderaterna samt ordförande i riksda
gens socialförsäkringsutskott, Olof 
Åslund, professor vid nationalekono
miska institutionen vid Uppsala univer
sitet och vetenskaplig ledare vid Upp
sala Immigration Lab.

SNS/SHOF Finanspanel: Behöver  
Sverige en större marknad för  
företags obligationer?
Bo Becker, Cevian Capital Professor of 
Finance, Swedish House of Finance, 
Handelshögskolan i Stockholm, 
Helena Lindahl, Senior Portfolio 
Manager, Storebrand, Sofia Lönnqvist, 
Debt Capital Markets Originator, 
Financial Institutions, bNP Paribas 
Stockholm, Erik Thedéen, generaldi
rektör, Finansinspektionen.

Klimaträttsutredningen gästar SNS
Anders Danielsson, särskild utredare, 
Klimaträttsutredningen, David Kihl
berg, klimatchef Naturskyddsfören
ingen, Fredrik Nordqvist, vd Holmen 
Energi, Maria Pettersson, professor i 
rättsvetenskap vid Luleå tekniska uni
versitet, Mikael Staffas, vd och kon
cernchef Boliden.

Alla seminarier och konferenser
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Beskattning av den digitala ekonomin
Kerstin Alvesson, rättslig expert, Skat
teverket, Elin Eliasson, statssekreterare 
hos finansminister Magdalena Anders
son, Pernilla Rendahl, professor i skat
terätt vid Göteborgs universitet, Anna 
Sandberg Nilsson, skatteexpert mervär
desskatt, Svenskt Näringsliv.

Narkotikapolitik: Vad kan Sverige  
lära av Norge?
Alf Butenschøn Skre, sekreterare i Rus
reformutvalget (2018–2019), Johan 
Hultberg, ledamot (m) i riksdagens 
socialutskott, Björn Johnson, fil.dr i 
statsvetenskap och professor i socialt 
arbete vid Malmö universitet, Lennart 
Karlsson, kommissarie vid Polismyn
digheten i Region Stockholm, Karin 
Rågsjö, ledamot (v) i riksdagens social
utskott och hälsopolitisk talesperson.

Validering av nyanländas utbildning 
och dess betydelse för etableringen  
på arbetsmarknaden
Ursula Berge, samhällspolitisk chef på 
Akademikerförbundet SSr, Pontus 
Berger, Talent Management Specialist, 
Volvo Cars, Cecilia Christersson, vice
rektor för globalt engagemang och 
utmaningsbaserat lärande vid Malmö 
universitet, Gabriella Fredriksson, Equ
ality, Diversity and Inclusion Leader, 
Ikea, Andrey Tibajev, forskarstude
rande i etnicitet och migration vid
Linköpings universitet.

maj

Vad behövs för att genomföra stora  
politiska reformer i dag?
Johannes Lindvall, professor i statsve
tenskap vid Lunds universitet och ord
förande i SNS vetenskapliga råd, Per T. 
Ohlsson, journalist, författare och 
Senior Columnist i Sydsvenskan, Eva 
Uddén Sonnegård, ekon.dr, tidigare 
statssekreterare (m) och tidigare minis
ter på Sveriges oecddelegation, Bengt 
Westerberg, tidigare partiledare för 
dåvarande Folkpartiet och tidigare soci
alminister.

Ny utredning: Mer tid till undervisning
Petter Brobacke, utvecklingschef på 
AcadeMedia Academy, AcadeMedia, 
Anna Ekström (S), utbildningsminister, 
Therese Nilsson, docent i nationaleko
nomi, Lunds universitet och Institutet 
för Näringslivsforskning (ifN), Anna 
Westerholm, särskild utredare för 
utredningen »Mer tid till undervis
ning«, samt chef för avdelningen för 
läroplaner på Skolverket.

Äldreomsorgens organisering,  
ledarskap och arbetsmiljö
Babbs Edberg, förvaltningsdirektör 
äldre samt vård och omsorgsförvalt

ningen, Göteborgs stad, Malin Fred
gardh Huber, biträdande affärsområ
deschef, Attendo, Veronica Magnus
son, förbundsordförande, Vision, 
Maria Nordin, universitetslektor, Insti
tutionen för psykologi, Umeå universi
tet, Kristina Westerberg, professor 
emerita, Institutionen för psykologi, 
Umeå universitet.

Återträff SNS Samhällsprogram:  
Samtal med Svante Axelsson
Svante Axelsson, nationell samordnare 
för Fossilfritt Sverige.

Beskattning av delningsekonomin
Max Dahlbäck, granskningsledare på 
Riksrevisionen, Rebecca Filis, strateg 
och verksamhetsutvecklare Nya affärs
modeller på Skatteverket, David Mot
hander, public policyansvarig i Norden 
hos företaget Bolt.

juNi

Hur bör konsumtion beskattas?
Spencer Bastani, docent i nationaleko
nomi verksam vid ifau och knuten till 
Uppsala Center for Fiscal Studies, 
Uppsala universitet, samt Institutet för 
Näringslivsforskning, Ulrika Hansson, 
skattejurist, Fastighetsägarna, 
Kjell Jansson (m), ledamot i riksdagens 
skatteutskott, Anders Österberg (S), 
suppleant i riksdagens skatteutskott.

SNS ordinarie förtroenderådsmöte  
med presentation av SNS forskning
Anders Anell, professor i företagseko
nomi vid Lunds universitet och ordfö
rande i styrelsen för Myndigheten för 
Vård och omsorgsanalys, Sanna Erics
son, doktor i nationalekonomi vid Eko
nomihögskolan i Lund, Peter Nilsson, 
professor i nationalekonomi vid iieS, 
Stockholms universitet.

Handelns digitalisering –  
blir allt ”amazing”?
Patrik Hedelin, managing partner på 
eEquity, Rickard Lyko, vd på Lyko, 
Robin Teigland, professor i digitalise
ring vid Chalmers tekniska högskola.

Tillgången på allmänläkare
Anders Anell, professor vid Ekonomi
högskolan vid Lunds universitet, Peter 
Berggren, områdeschef för närsjukvår
den i södra Lappland, Marina Tuutma, 
ordförande i Svenska Distriktläkarför
eningen och andre vice ordförande i 
Sveriges Läkarförbund, Åke Åkesson, 
allmänläkare och verksamhetschef vid 
hälsocentralen i Borgholm, Region 
Kalmar.

Bör Sverige införa ett kronvittnessystem?
Mia Edwall Insulander, generalsekrete
rare för Advokatsamfundet, Stefan 

Alla seminarier och konferenser
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Johansson, justitieråd och särskild utre
dare för Utredningen om en stärkt 
rättsprocess och en ökad lagföring, 
Katarina Johansson Welin, vice riksåkla
gare, Åklagarmyndigheten, Asbjørn 
Strandbakken, professor vid juridiska 
fakulteten vid universitetet i Bergen.

Temadag om högre utbildning  
och forskning
Tobias Krantz, tidigare minister för 
högre utbildning och forskning, Sara 
Mazur, ordförande för Wallenberg 
Artificial Intelligence, Autonomous 
System, Software Program (waSP), 
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef 
på tco, Sigbritt Karlsson, rektor vid 
Kth, Magnus Wallerå, chef för avdel
ningen om kompetensförsörjning vid 
Svenskt Näringsliv.

Hur ska kompetensen  
i äldreomsorgen säkras?
Greger Bengtsson, samordnare för äld
reomsorg vid Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKr), Lisa Bondesson, sam
hällspolitisk chef vid Kommunal, Göran 
Johnsson, nationell samordnare för 
kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre.

Lärdomar om integration
Nina Drange, forskare vid The Ragnar 
Frisch Centre for Economic Research 
och Statistisk Sentralbyrå Norge, Hans 
Grönqvist, professor i nationalekonomi 
vid Linnéuniversitetet och även verk
sam vid Institutet för arbetsmarknads 
och utbildningspolitisk utvärdering 
(ifau), Mats Hammarstedt, professor i 
nationalekonomi vid Linnéuniversitetet 
och affilierad till Institutet för Närings
livsforskning (ifN), Johann Knigge, 
nationell chef för Svenska Röda Korset, 
Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos 
arbetsmarknadsminister Eva Nord
mark, Annika Sundén, analysdirektör 
på Arbetsförmedlingen.

Vätgasens roll i framtidens energisystem
Paula Hallonsten, enhetschef policy
analys, Energimyndigheten, Göran 
Lindbergh, professor i elektrokemi vid 
Kungliga Tekniska högskolan, Åsa 
Lyckström, hållbarhetstrateg, Siemens 
Energy, Mikael Nordlander, Director 
Industry Decarbonisation, Vattenfall.

Lågkonjunkturens långsiktiga  
konsekvenser
Mattias Engdahl, forskare i national
ekonomi vid ifau, Erika Färnstrand 
Damsgaard, forskningschef vid Kon
junkturinstitutet, Josefin Malmqvist, 
ledamot (m) i riksdagens arbetsmark
nadsutskott, Martin Nybom, docent i 
nationalekonomi vid ifau, Katrin 
Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens 
ordförande (S) i Malmö stad.

SNS/SHOF Finanspanel: Vilka konse-
kvenser får taxonomin för företagen?
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, 
Svebio, Andreas Barkman, expert på 
hållbara finanser vid European 
Environment Agency (eea), Marie 
Baumgarts, Head of Sustainability 
Regulatory Affairs, Seb, Gustav Mar
tinsson, docent och lektor i finansiell 
ekonomi vid Kth och affilierad till 
Handelshögskolan i Stockholm. 

Vilken roll spelar medierna  
för polarisering?
Annika Bergström, professor i journa
listik, medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet, Peter M. Dahl
gren, medieforskare vid Institutionen 
för journalistik, medier och kommuni
kation på Göteborgs universitet, Raoul 
Grünthal, vd Schibsted Sverige, Eman
uel Karlsten, journalist.

auguSti

SNS Tylösandskonferens 2021: Economic 
Policy in the Covid World and Beyond
Olivier Blanchard, Fred Bergsten 
Senior Fellow at the Peterson Institute 
and Robert Solow Professor of Econo
mics Emeritus at mit, Nicholas Bloom 
Professor of Economics at Stanford 
University, Stefanie Stantcheva, Profes
sor of Economics at Harvard Univer
sity, Anna Bäck, vd Kivra, Ann Carls
son, vd Apoteket, Susanna Gideonsson, 
ordförande lo, Magnus Hall, styrelse
ordförande Höganäs ab, Ntm Media 
och Göta Kanal, Lars Heikensten, 
Finanspolitiska rådets ordförande, Ste
fan Ingves, chef Sveriges Riksbank och 
ordförande i Riksbankens direktion, 
JanOlof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, 
Jan Larsson, vd Business Sweden, Kris
tin Magnusson Bernard, vd Första 
APfonden, Daniel Waldenström, pro
fessor i nationalekonomi vid Institutet 
för Näringslivsforskning (ifN).

Vindkraften och det kommunala vetot
Milan Kolar, chef vindenergi, Sca, 
Johanna Liljenfeldt, universitetslektor 
vid Institutionen för geovetenskaper, 
vindenergi, Uppsala universitet, Anders 
Lundkvist, kommunstyrelsens vice ord
förande (S) i Piteå, Lise Nordin, klimat
samordnare Västra Götalandsregionen 
och särskild utredare för utredningen 
»En ökad förutsägbarhet vid miljöpröv
ning av vindkraft«, Hillevi Priscar, 
lands och utvecklingschef Sverige, 
oX2, Hans Unander, kommunstyrel
sens ordförande (S) i MalungSälen.

SePtember

Vård på lika villkor?
Naimi Johansson, forskare vid Univer
sitetssjukvårdens forskningscentrum, 
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Region Örebro län och Institutionen 
för medicin, Göteborgs universitet, 
Marie Morell, oppositionsråd (m) i 
Region Östergötland och ordförande i 
SKr:s sjukvårdsdelegation, Aida Hadzi
alic, oppositionsråd (S) i Region Stock
holm, Iréne Nilsson Carlsson, folkhäl
soråd vid Socialstyrelsen.

Sustainable investing
Georg Kell, Founding Director of the 
uN Global Compact, Erik Ljungberg, 
Head of Group Brand, Communica
tion and Sustainability, Swedbank and 
Gustav Martinsson, Associate Professor 
in Financial Economics, Kth.
 
Reformera 3:12? Nya perspektiv  
på beskattning av fåmansbolag
Rune Andersson, grundare av och sty
relseordförande för Mellby Gård, Fred
rik Olovsson (S), statssekreterare hos 
finansminister Magdalena Andersson, 
Håkan Selin, docent i nationalekonomi 
och verksam vid Institutet för arbets
marknads och utbildningspolitisk 
utvärdering (ifau), Niklas Wykman 
(m), skattepolitisk talesperson och 
andre vice ordförande i skatteutskottet.

SNS Skåne: Digitalisering  
och konkurrens – hänger Skåne med?
Sten Nyberg, professor vid Stockholms 
universitet, Charlotte Ljung, grundare 
av Endbright, Jonas Stark, affärsutveck
lingschef på mKb, Per Runeson, profes
sor i datavetenskap vid Lunds universi
tet.

Vilka blir konsekvenserna  
av EU:s Digital Markets Act?
Pamela Hansson, advokat och partner 
på advokatbyrån Kastell, Håkan Hille
fors, departementsråd och chef för 
Enheten för marknad och konkurrens 
vid Näringsdepartementet, Björn 
Lundqvist, docent i konkurrensrätt vid 
Stockholms universitet, Rupprecht 
Podszun, professor i juridik och inne
havare av the Chair for Civil Law, Ger
man and European Competition Law, 
Heinrich Heine Universität Düsseldorf.

Hur påverkas patientsäkerheten  
av överbelastning på akuten?
Hillevi Nilsson, verksamhetschef för 
akutmottagning och närakut vid Söder
tälje Sjukhus, Tobias Nässén, vård och 
valfrihetsregionråd (m) i Region Stock
holm, Björn af Ugglas, doktor i medi
cinsk vetenskap vid Karolinska Institu
tet, AnnMarie Wennberg, sjukhusdi
rektör, Sahlgrenska Universitetssjukhu
set.

oKtober

Vilka beslutsalternativ väljs bort inom 
offentlig sektor – och varför?
Ulla Andersson, riksdagsledamot och 
ekonomiskpolitisk talesperson Vänster
partiet, Helena Lindberg, riksrevisor, 
Mikael Svensson, professor i tillämpad 
hälsoekonomi vid Sahlgrenska akade
min, Göteborgs universitet, Anna 
Tenje, kommunstyrelsens ordförande i 
Växjö och 2:e vice partiordförande för 
Moderaterna, Gustav Tinghög, biträ
dande professor i nationalekonomi vid 
Linköpings universitet.

SNS Skåne: Polarisering i Sverige
Heidi Avellan, politisk chefredaktör på 
Sydsvenskan/hd, Bo Bernhardsson, 
publicist på Efter Arbetet och f.d. riks
dagsledamot (S), Henrik Ekengren 
Oscarsson, professor i statsvetenskap 
vid Göteborgs universitet, Csaba Bene 
Perlenberg, politiska redaktör på Jön
köpingsPosten.

Scenarier över framtidens elbehov
Fredrik Hedenus, biträdande professor 
i hållbar utveckling och systemanalys 
vid Fysisk resursteori, Chalmers tek
niska högskola, Lars Hjälmered (m), 
närings och energipolitisk talesperson 
och riksdagsledamot, Lowina Lund
ström, divisionschef System, Svenska 
kraftnät, Åsa Pettersson, vd, Energifö
retagen, Lorentz Tovatt (mP), klimat 
och energipolitisk talesperson och riks
dagsledamot.

Eftervalsanalys av det tyska valet
AnnKristin Kölln, docent och universi
tetslektor i statsvetenskap, Göteborgs 
universitet, Anna Liberg, Area Director 
Central Western Europe & Trade 
Commissioner Germany vid Business 
Sweden, Per Thöresson, ambassadör 
vid Sveriges ambassad i Berlin, Jan 
Lewenhagen, journalist, författare och 
tidigare Dagens Nyheters korrespon
dent i Tyskland.

Arbetsförmedlingens  
pågående reformering
Anders Forslund, professor i national
ekonomi vid Institutet för arbetsmark
nads och utbildningspolitisk utvärde
ring (ifau), Patrik Hellberg, utbild
ningsdirektör på AcadeMedia Eductus 
ab, Maria Mindhammar, generaldirek
tör Arbetsförmedlingen, Eva Nord
mark, arbetsmarknadsminister (S), 
Valdemar Rusch, verksamhetschef för 
arbetsmarknad på Karlshamns kom
mun, Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk 
talesperson för Centerpartiet.

Hur skapar vi effektiv och ändamåls-
enlig forskningsinfrastruktur?
Tobias Krantz, särskild utredare för 
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utredningen Stärkt fokus på framtidens 
forskningsinfrastruktur, Astrid Söder
bergh Widding, rektor Stockholms uni
versitet, Sven Stafström, generaldirek
tör Vetenskapsrådet, Andreas Bergh, 
docent i nationalekonomi vid Lunds 
universitet.

Föräldraskap, ett hinder i karriären  
för kvinnor?
Petter Lundborg, professor i national
ekonomi vid Lunds universitet, Lise 
Bergh (S), ordförande för Kommis
sionen för jämställda livsinkomster, Åsa 
Forsell, utredare jämställdhet för tco, 
Josefin Malmqvist (m), ordförande för 
mkvinnor, Lena Apler, grundare av 
och styrelseordförande i Collector ab.

Vad händer med pensionerna?
Daniel Barr, generaldirektör för Pen
sionsmyndigheten, Aino Bunge, stabs
chef och vice vd amf Pension, Johan
nes Hagen, universitetslektor i natio
nalekonomi vid Internationella Han
delshögskolan i Jönköping, Bo Kön
berg, tidigare sjukvårds och socialför
säkringsminister (fP) som ledde arbetet 
med pensionsreformen 1991–1994, 
Shoka Åhrman, sparekonom SPP.

November

Coronakommissionens delbetänkande
Tove Fall, professor i molekylär epide
miologi vid Uppsala universitet och del 
av Coronakommissionens expertgrupp 
för smittskyddsfrågor, Mårten Palme, 
professor i socialförsäkring vid Stock
holms universitet, Torsten Persson, 
professor i nationalekonomi vid Insti
tutet för internationell ekonomi, Stock
holms universitet och ledamot i 
Coronakommissionen.

Penningtvätt och visselblåsare
Åsa Arffman, chefsjurist, Svenska Bank
föreningen, Erik Blommé, biträdande 
avdelningschef för Operativa risker, 
Finansinspektionen, Nicklas Lundh, 
chef Finanspolisen, Giancarlo Spag
nolo, professor i nationalekonomi vid 
Site, Handelshögskolan i Stockholm, 
Theo Nyreröd, doktorand vid Brunel 
Law School.

SNS årliga möte för vd- och gd-assisten-
ter: Digitalisering och ledarskap med 
Sara Öhrvall
Sara Öhrvall, coo på Axel Johnson.

Utredningen om privata  
sjukvårds försäkringar
Eva Erlandsson, senior ekonom vid 
Svensk Försäkring, Karin Lewin, sär
skild utredare för Utredningen om pri
vata sjukvårdsförsäkringar, Ida 
Nyström, utredare vid Myndigheten 
för vård och omsorgsanalys, Joakim 

Palme, professor i statsvetenskap vid 
Uppsala universitet.

Vad krävs för att integrera  
EU:s energisystem?
Carlo Cambini, professor i tillämpad 
ekonomi vid Polytechnic University of 
Turin/ Politecnico di Torino, Thomas 
Egebo, gd Energinet, Alf Engqvist, vd 
Göteborg Energi, Emma Wiesner, 
Europaparlamentariker för Centerpar
tiet och Renew Europe Group.

Vad händer med OECD:s förslag om 
beskattning av digitala bolag?
Yvonne Bertlin, cfo och skattechef för 
AstraZeneca i Sverige, Mattias Dahl
berg, professor i finansrätt vid Uppsala 
universitet, Pernilla Rendahl, professor 
i skatterätt vid Göteborgs universitet.

Lärdomar om omställning på arbets-
marknaden från pandemin
Rickard Gustafson, vd, SKf, Joakim 
Gustafsson, vd, Svensk Skogsservice, 
Carola Hellman, högskoleadjunkt och 
specialistsjuksköterska, Sophiahemmets 
Högskola, Maria Hemström Hem
mingsson, gd, Institutet för arbets
marknads och utbildningspolitisk 
utvärdering (ifau), Oscar Stege Unger, 
grundare och vd, Canucci, och senior 
rådgivare till Wallenbergstiftelserna, 
Erica Sundberg, operativ chef, trr.

Hållbar samhällsbyggnad: industri, 
bostäder och transporter
Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbola
get i Norden ab (Sbb), Fredrik Hed
lund, ansvarig Northvolt Ett i Skellef
teå, Peter Larsson, regeringens samord
nare för samhällsomställning vid större 
företagsetableringar och företagsexpan
sioner i Norrbotten och Västerbotten, 
Carina Sammeli, kommunstyrelsens 
ordförande i Luleå (S), Lars Westin, 
professor i regionalekonomi vid Umeå 
universitet, Robert Boije, chefsekonom 
Sbab, Matilda Ekeblad, förbundsord
förande Moderata Ungdomsförbundet 
(muf), Anna Granath Hansson, 
bostadsforskare vid Kth, Eva Nord
ström, särskild utredare och vd för 
Stockholms Kooperativa Bostadsfören
ing (SKb), Lisa Nåbo, förbundsordfö
rande SSu, Marc Hoffmann, vd e.oN 
Sverige, Sven Hunhammar, måldirektör 
miljö på Trafikverket, Anders Lewald, 
senior rådgivare Energimyndigheten, 
Johan Söderberg, ansvarig drivmedels
produkter Circle K Sverige.

Ansvarsfullt företagande och globala 
leverantörskedjor
Ewerton Gruba, Director of Global 
Responsible Sourcing, Electrolux, 
 Richard Locke, professor och rektor, 
Brown University, uSa, Sarah Negro,
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Global Public Affairs Senior Manager, 
h&m Group, Hongkong.

Hur kan skolor bli bättre på att  
attrahera och behålla bra lärare?
Barbara Biasi, biträdande lektor i natio
nalekonomi vid Yale School of Man
agement och knuten till National 
Bureau of Economic Research (Nber), 
Robert Fahlgren, andre vice ordfö
rande, Lärarförbundet, Lee Orberson, 
grundskoledirektör, Utbildningsför
valtningen, Stockholm stad.

The resilient society: Lessons from  
the pandemic
Markus Brunnermeier, Professor of 
Economics at Princeton University, 
Paulina Dejmek Hack, Director for 
General Affairs at dg fiSma at the 
European Commission, Karolina 
Ekholm, Professor of Economics at 
Stockholm University.

Hur mycket anpassar invandrare sina 
värderingar till det nya hemlandet?
Ahmed Abdirahman, grundare av och 
vd för stiftelsen The Global Village, 
Peter Esaiasson, professor i statsveten
skap vid Göteborgs universitet, Olle 
Hammar, doktor i nationalekonomi 
och forskare vid Institutet för Närings
livsforskning samt Institutet för Fram
tidsstudier, Anna Johansson, ordfö
rande i riksdagens arbetsmarknads
utskott(S), Nyamko Sabuni, partiordfö
rande Liberalerna.

Ökad protektionism – vilka är trenderna 
och hur påverkas den digitala ekonomin?
Simon Evenett, professor i internatio
nell handel och utvecklingsekonomi vid 
University of St. Gallen i Schweiz, Per
Arne Hjelmborn, utrikesråd för han
delsfrågor vid Utrikesdepartementet, 
Ulf Pehrsson, Vice President Govern
ment & Industry Relations vid Erics
son, Joakim Reiter, Group External 
Affairs Director vid Vodafone Group,

Vilka regler ska gälla för AI i Europa?
Christian Guttmann, grundare av 
Nordic ai Institute och global aichef 
vid Tietoevry, Juha Heikkilä, rådgi
vare för artificiell intelligens vid Gene
raldirektoratet för kommunikationsnät, 
innehåll och teknik, eukommissionen, 
Susanne Stenberg, senior forskare och 
rättslig expert, riSe.

Vad beror de ökade bostadspriserna på?
Mats A. Bergman, professor i national
ekonomi, Södertörns högskola, Sten 
Nyberg, professor i nationalekonomi, 
Stockholms universitet, Dennis Wedin, 
bostads och fastighetsborgarråd, 
Stockholms stad (m), Lennart Weiss, 
kommersiell direktör, Veidekke Sverige, 

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordfö
rande i Botkyrka kommun (S).

december

Hearing om brott mot välfärdssystemen
Per Eleblad, avdelningschef på Försäk
ringskassan, Amir Rostami, särskild 
utredare för Utredningen om stärkta 
möjligheter att bekämpa bidragsbrott 
för myndigheter som omfattas av 
bidragsbrottslagen (S 2021:03).

Dialogmöte med Olivia Wigzell om en 
äldreomsorgslag
Paula Blomqvist, docent i statsveten
skap vid Uppsala universitet, Martin 
Engström, hälso och sjukvårdsdirektör 
i Region Halland, Ejja Häman Aktell, 
avdelningschef för vård och omsorg i 
Skellefteå kommun, Elisabeth Walle
nius, ordförande för Funktionsrätt Sve
rige, Olivia Wigzell, generaldirektör för 
Socialstyrelsen och särskild utredare för 
Utredningen om en äldreomsorgslag 
och stärkt medicinsk kompetens i kom
muner.

Hur ser den sociala rörligheten  
ut i Sverige?
Adrian Adermon, doktor i nationaleko
nomi och forskare vid ifau, Mikael 
Lindahl, professor i nationalekonomi 
vid Göteborgs universitet, Mårten 
Palme, professor i nationalekonomi vid 
Stockholms universitet, Anna Balkfors, 
f.d. ledamot i Jämlikhetskommissionen, 
Karin Hederos, doktor i nationaleko
nomi och forskare vid Sofi, Stock
holms universitet, Marika Lindgren 
Åsbrink, chefsutredare hos Socialde
mokraterna, Mattias Svensson, ledar
skribent Svenska Dagbladet.

SNS Job Market 2021

Fattar miljöengagerade personer gröna 
finansiella beslut?
Anders Anderson, forskare och senior 
rådgivare till Swedish House of Finance 
(Shof), Erik Fransson, chef fondtorgs
avdelningen, Pensionsmyndigheten, 
Elisabet Jamal Bergström, vice vd och 
hållbarhetschef, Seb Investment Man
agement.

För- och nackdelar  
med kommunalskatten
Thomas Aronsson, professor i national
ekonomi, Handelshögskolan vid Umeå 
universitet, Annika Wallenskog, chefs
ekonom på Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKr, Åsa Westlund (S), ord
förande i finansutskottet, Magnus Wik
ström, professor i nationalekonomi, 
Handelshögskolan vid Umeå universi
tet.
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Rapporter

 
Information
 

 
Under 2021 lanserades 22 publikatio-
ner varav 9 längre rapporter. 

Antalet nedladdningar av publikatio-
ner från SNS webbsida var 15 440. 
Den mest nedladdade rapporten var 
»Demokratirådets rapport 2021. 
Polarisering i Sverige«.

KoNjuNKturrÅdetS raPPort 
2021: digitaliSeriNg och  
KoNKurreNS
Sten Nyberg, Richard Friberg, Björn 
Lundqvist, Robin Teigland
Europeiska kommissionen har lagt fram 
ett förslag om reglering av digitala 
marknader. Förslaget omfattar höga 
krav på de största digitala plattforms
företagen att inte gynna sig själva och 
att dela med sig av data. Sverige bör 
stödja förslaget, framhåller författarna.

föräldraledighet: hiNder 
eller möjlighet för etableriNg 
i Samhället?
Ann-Zofie Duvander, Eleonora Mussino
Nyanlända kvinnors användning av för
äldrapenning i Sverige tycks inte vara 
en central förklaring till sämre möjlig
heter till sysselsättning de första åren i 
landet, det visar två forskare i en ny 
SNSrapport. Det finns skillnader mel
lan nyanlända kvinnor som använder 
föräldrapenning och de som inte gör 
det, men skillnaderna är relativt små.

PolariSeriNg i Sverige –  
demoKratirÅdetS raPPort 2021
Henrik Oscarsson, Torbjörn Bergman, 
Annika Bergström, Johan Hellström
Rapporten visar att det finns få tecken 
på att vi i Sverige har en polarisering 
som hotar att lamslå demokratiska sam
tal eller processer. Det svenska parti
systemet har alltid varit starkt polarise
rat och den ideologiska vänster–höger
polariseringen kännetecknas av stabili
tet snarare än förändring.

KoNSumtioNSbeSKattNiNg  
av digitala tjäNSter
Pernilla Rendahl
Förslagen från eu och oecd att införa 
ny beskattning av den digitala ekono
min riskerar att leda till dubbelbeskatt
ning och nya möjligheter för skattepla
nering. Det skriver juridikprofessor 
Pernilla Rendahl.

äldreomSorgeNS StäNdiga  
föräNdriNgar – om orgaNiSa
tioN, arbetSmiljö  
och ledarSKaP
Kristina Westerberg, Maria Nordin
Förbättrad arbetsmiljö är en förutsätt
ning för att komma till rätta med pro
blemen i svensk äldreomsorg. Det 
behövs en tydligare koppling mellan 
högsta ledningen och de som jobbar i 
verksamheterna och färre medarbetare 
per chef, konstaterar författarna.

hur bör KoNSumtioN beSKattaS?
Spencer Bastani
Högre skatt på konsumtion kombinerat 
med lägre skatt på arbete vore fördelak
tigt för samhällsekonomin på flera sätt. 
Det skriver skatteforskaren Spencer 
Bastani. Han föreslår bland annat en 
breddad och enhetlig moms.

3:12reglerNaS roll  
i SKatteSyStemet. igÅr, idag  
och i framtideN
Håkan Selin
Frågan om 3:12reglerna är helt central 
för beskattningen av arbets och 
kapital inkomster. En klyfta mellan mar
ginalskatterna på arbete och utdel
ningar behöver inte nödvändigtvis vara 
problematisk om 3:12reglerna är utfor
made på ett bra sätt. Det menar natio
nalekonomen Håkan Selin.

moNey lauNderiNg  
aNd whiStleblowerS
Giancarlo Spagnolo, Theo Nyreröd
Ett europeiskt belöningsprogram för 
visselblåsare skulle kunna bidra till 
effektivare penningtvättsbekämpning, 
hävdar författarna till rapporten som 
handlar om penningtvätt och visselblå
sare. De rekommenderar också striktare 
översyn av användningen av sekretess
avtal för anställda och längre karantän 
för personal som slutar på en tillsyns
myndighet innan de får anställas av 
företag som de tidigare har granskat.

loKal beSKattNiNg och eKoNo
miSKa iNcitameNt
Thomas Aronsson, Magnus Wikström
Kommuner och regioner har incita
ment att höja skatterna mer än vad som 
är optimalt ur samhällets synvinkel, 
enligt nationalekonomerna Thomas 
Aronsson och Magnus Wikström. Ten
densen verkar förstärkas av det kommu
nala utjämningssystemet. Samtidigt 
finns mekanismer som verkar åt andra 
hållet, och i dagsläget är det oklart vilka 
incitament som dominerar.
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SNS Analys

 
Information
 

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

SNS aNalyS 70. luftKvalitet och 
barNS hälSa. erfareNheter frÅN 
tvÅ Naturliga eXPerimeNt
Peter Nilsson, Jenny Jans
Under dagar med försämrad luftkvalitet 
på grund av så kallade inversioner ökar 
andelen barn som uppsöker sjukhus på 
grund av luftvägsproblem med nästan 5 
procent. Särskilt drabbade är barn från 
fattigare familjer. Rapporten visar också 
att införandet av trängselskatt i Stock
holm lett till en stor minskning av sjuk
vårdsbesök för barn med astma.

SNS aNalyS 71. iNKomStojämliK
het och boeNdeSegregatioN
Che-Yuan Liang
Den inkomstrelaterade boendesegrega
tionen i Sverige har ökat sedan 1990
talet, men ökningen kan inte förklaras 
av en minskad omfördelning i form av 
skatter och bidrag. Liang finner att 
individer med låga bruttoinkomster i 
högre utsträckning har koncentrerats 
till vissa bostadsområden.

SNS aNalyS 72. bedömNiNg av 
utläNdSK utbildNiNg: effeKter 
PÅ SySSelSättNiNg och löN
Andrey Tibajev
Att få ett utlåtande om den utbildning 
man har läst innan man kom till Sverige 
leder till både högre sysselsättning och 
högre lön bland nyanlända akademiker. 
Däremot ger det inte jobb som motsva
rar deras utbildningsnivå, och effekten 
är generellt sett lägre för nyanlända från 
Afrika, Asien och Latinamerika.

SNS aNalyS 73. SeX hiNder för 
PolitiSKa reformer
Johannes Lindvall
Statsvetaren Johannes Lindvall argu
menterar för att låsningar i bland annat 
migrationspolitiken skulle kunna lösas 
upp om fördelningspolitiska dimensio
ner sattes i centrum i stället för mora
liska värden. Reformer inom andra 
politikområden, såsom bostadspolitik 
och energipolitik, är också möjliga men 
kräver delvis andra lösningar.

SNS aNalyS 74. vilKa effeKter 
har lÅgKoNjuNKturer PÅ  
lÅNg SiKt? lärdomar frÅN 
90talSKriSeN
Mattias Engdahl, Martin Nybom
Det är troligt att coronakrisen kommer 
att få långsiktiga konsekvenser för 
många människors inkomster och möj
ligheter att hitta jobb. Personer som var 
verksamma på relativt hårt drabbade 

lokala arbetsmarknader under 1990 
talskrisen hade 20 år senare i snitt 8–9 
procent sämre löneutveckling jämfört 
med personer på mindre hårt drabbade 
arbetsmarknader. 

SNS aNalyS 75. vad KaN förKlara 
regioNala SKillNader i SveNSK 
hälSo och SjuKvÅrd?
Naimi Johansson
Behovet av vård förklarar bara en pro
cent av skillnaderna i hur mycket invå
narna i Sveriges olika regioner nyttjar 
primärvården. En stor del av variatio
nen förblir dessutom oförklarad även 
efter att hänsyn tas till en rad olika fak
torer. Det här är problematiskt efter
som målet är att vård ska ges på lika vill
kor och efter behov i hela landet. För 
att förstå omfattningen och orsakerna 
till omotiverade skillnader behövs ett 
nationellt primärvårdsregister, konsta
terar hälsoekonomen Naimi Johansson.

SNS aNalyS 76. hur PÅverKaS 
PatieNtSäKerheteN av över
belaStade aKutmottagNiNgar 
och vÅrdPlatSbriSt?
Björn af Ugglas
Sverige har lägst antal vårdplatser per 
invånare i Europa. Björn af Ugglas visar 
att vårdplatsbrist och överbelastade 
akutmottagningar kan kopplas till ökad 
dödlighet. För att vända utvecklingen 
måste ansvaret för kapacitetsbristen på 
svenska sjukhus tydliggöras.

SNS aNalyS 77. alterNativ
KoStNadeNS PSyKologi – KäNSlor 
och KoStNadSeffeKtivitet vid 
beSlut i offeNtlig SeKtor
Gustav Tinghög
Intuition, omedvetna tumregler och 
medvetna misstolkningar påverkar våra 
val när vi fattar beslut – både för egen 
del och när det gäller användning av 
offentliga medel, enligt nationalekono
men Gustav Tinghög. I rapporten sam
manställer han resultaten från 
beteende experiment om prioriterings
beslut i hälso och sjukvården.

SNS aNalyS 78. föräldraSKaP – 
ett hiNder i KarriäreN?
Petter Lundborg
När kvinnor får barn arbetar de färre 
timmar och byter till sämre betalda 
jobb nära hemmet, vilket får stora kon
sekvenser för deras livsinkomster. Det 
visar en studie gjord på danska data, 
skriven av nationalekonomen Petter 
Lundborg.
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SNS aNalyS 79. Policyer för 
iNtegrerade eNergiSyStem
Carlo Cambini
Det startas för få storskaliga projekt för 
att integrera Europas energisystem, 
anser Carlo Cambini, professor i tilläm
pad ekonomi vid Polytechnic Univer
sity i Turin.

SNS aNalyS 80. migraNterS  
attityder och värderiNgar
Olle Hammar
Efter tio år i Sverige har invandrare 
samma syn som svenskar generellt på 
hur viktigt det är med familj, fritid och 
politik. Även när det gäller religion, 
självbestämmande och tillit anpassar de 
sina värderingar, men det går långsam
mare. Det visar nationalekonomen Olle 
Hammar i sin SNSrapport.

SNS aNalyS 81. KoNKurreNS  
och PriSbildNiNg PÅ deN SveNSKa 
boStadSmarKNadeN
Mats A. Bergman, Sten Nyberg
Författarna beskriver den snabba 
ökningen av bostadspriser i Sverige 
sedan 1990talet som avvikande, både 
jämfört med närliggande länder och 
jämfört med tidigare decennier. Sti
gande markpriser bidrar, men i mindre 
utsträckning än i många andra länder. 
Däremot förefaller byggmaterialpri
serna öka ovanligt snabbt i Sverige.

SNS aNalyS 82. Social rörlighet
Adrian Adermon, Mikael Lindahl, 
Mårten Palme
Den sociala rörligheten är lägre än vad 
man kommit fram till med tidigare 
beräkningar. Det hävdar tre national
ekonomer som använder en innovativ 
metod för att mäta social rörlighet.

SNS Analys
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Vetenskapligt råd

 
Information
 

 
SNS vetenskapliga råd samlar några av 
Sveriges ledande samhällsforskare. 
Rådet fyller en viktig roll för att 
upprätthålla och säkerställa 
oberoende, god vetenskaplig kvalitet 
och tillgång till ett nätverk av olika 
forskarmiljöer.

Rådets uppgifter
 › Bistår med idéer och råd om SNS 

forsknings långsiktiga inriktning.
 › Ger råd inför beslut om enskilda 

forskningsprojekt och ger forsk-
ningsledarna råd vid behov.

 › Sprider information om SNS i den 
akademiska världen.

 › Bistår vid forskarrekrytering.
 › Följer varje forskningsprojekt 

genom att en ledamot, eller en 
annan forskare som utses av rådet, 
medverkar i projektets referens-
grupp som rådets representant.

 › Utvärderar att SNS följt sina proces-
ser för att säkerställa kvalitet och 
akademisk frihet inom ramen för 
respektive projekt.

Johannes Lindvall (ordförande), 
professor i statsvetenskap, innehavare 
av August Röhss professur i 
statsvetenskap vid Göteborgs 
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 forskningsråd 
och forskningsstiftelser samt av 
bidrag från företag, myndigheter och 
organisationer som ingår i projektens 
referensgrupper. 

fiNaNSiärer i SNS refereNS
gruPPer 2021
A2B Sverige
Academedia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bankföreningen
Bostadsrätterna
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Deloitte
Einar Mattsson
Elentreprenörerna
Ellevio
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
e.oN
eQt
far
Fastighetsägarna
Finansinspektionen
Fortum
Getinge
Göteborgs energi
Hemfrid
Holmen
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
ivo
Jernhusen
jm
Kommunal
Kommuninvest
Kompetensföretagen
Kraftringen
Kry
Landsorganisationen i Sverige (lo)
Lantbrukarnas Riksförbund (lrf)
Lantmännen
Läkarförbundet
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen Stockholm
Mannheimer Swartling
Mellby Gård
Min Doktor
Nacka Kommun
Newsec
Pfizer
Piteå kommun
Praktikertjänst
Ramboll
Region Halland
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige
Saco
Sca
Scania

Seb
Sjunde aPfonden
Skandia
Skanska
Sophiahemmet
SoS Alarm
SSab
Stockholm exergi
Stockholms stad
Stora Enso
Svca
Svensk försäkring
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Kraftnät
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKr)
Sveriges Läkarförbund
Swedbank
Södertälje kommun
Tandvårds och läkemedelsförmånsver

ket (tlv)
tco
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Täby kommun
Unionen
Uniper
Vardaga
Vattenfall
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen (vgr)
White Arkitekter

forSKNiNgSrÅd, StiftelSer m.fl. 
Som gett aNSlag till SNS forSK
NiNgSProjeKt och SemiNarie
Serier Som PÅgicK 2021
Bertil Edlunds stiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius 

 stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKr)
Vetenskapsrådet
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Medlemmar

 
Information
 

 
280 av Sveriges främsta  företag, 
myndigheter och organisationer var 
medlemmar i SNS under 2021. De 
bidrar genom sitt medlemskap till SNS 
vision om ett gemensamt kunskaps-
byggande för ett bättre samhälle. 

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

(Delmos)
Deloitte
Deutsche Bank
Didner & Gerge
Dina Försäkringar
Diplomat Communications
Diskrimineringsombudsmannen (do)
Drivkraft Sverige ab
e.oN Sverige
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
Företagarna
Första aPfonden
Getinge
Google Sverige/Google Sweden
Grant Thornton Sweden
Gröna arbetsgivare
Gullers Grupp
Göteborg Energi
h&m
Hallvarsson & Halvarsson
HanaholmenKulturcentrum
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan vid Umeå 

universitet
HealthCap
Hemfrid
hSb Riksförbund
Huawei Sweden
Humlegården Fastigheter
Höganäs
Högskolan Väst
ica
If Skadeförsäkring
ifS Sverige
iK Investment Partners Norden
iKea
Industrifonden
Industrivärden
Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (iaf)
Inspektionen för vård och omsorg 

(ivo)
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
ivl Svenska Miljöinstitutet
Jernhusen
Jernkontoret
jm
John Mattson
Jurie Advokat
Jämställdhetsmyndigheten
Kantar Sifo
Karlstads universitet
Kekst cNc Stockholm
Kivra
Klarna
Kommerskollegium
Kommunal
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Kommuninvest i Sverige
Konjunkturinstitutet
KPa Pensionsförsäkring
KPmg
Kraftringen
Kreab
Kry
Kungliga Tekniska högskolan (Kth)
l e Lundbergföretagen
Landsorganisationen i Sverige (lo)
Lantmännen
Ledarna
lif
Lifco
Linde
lKab
lrf Lantbrukarnas Riksförbund
Luftfartsverket
Lumo Advice
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
Nordic Capital
Nordr
Nordstjernan
Norrsken Foundation
Novare
Odgers Berndtson
Oliver Wyman
Omställningsfonden
Oriflame
Patent och registreringsverket (Prv)
Paues Åberg Communications
Pensionsmyndigheten
Piteå kommun
PostNord
Praktikertjänst
Procuritas Capital Investors vi 

Holding

PwC
ram Rational Asset Management
Ramboll Sweden
Region Halland
Riksbankens Jubileumsfond
Riksgälden
Rikshem
Riksrevisionen
riSe
Roschier Advokatbyrå
Saco
Sagax
Salénia
Sca
Scania
Seb
Segulah
Sehlhall Fastigheter
Siemens Energy
Sjunde aPfonden
SKageN Fonder
Skandia
Skandia Fastigheter
Skanska
Skatteverket
Skellefteå Kraft
SKf
Skolverket
SmåKom
Sobona
Sophiahemmet
SoS Alarm Sverige
Sparbanken Skåne
Sparbankernas Riksförbund
SPP Pension och försäkring
SSab
Statens servicecenter
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stena
Stenvalvet
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens 

Forsknings och Utvecklingsfond
Stockholm Exergi
Stockholms Handelskammare
Stockholmsmässan
Stora Enso
Stronghold Invest
Structor
Svca
Sveafastigheter
Sveaskog
Svefa
Svensk Exportkredit
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska eSfrådet
Svenska institutet
Svenska institutet för standarder, SiS
Svenska kraftnät

Sveriges Allmännytta
Sveriges Företagshälsor
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKr)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Privattandläkarförening
Sveriges riksbank
Swedac
Swedavia
Swedbank
Systembolaget
Söderberg & Partners
Södra Skogsägarna
Tandvårds och 

läkemedelsförmånsverket
Teknikföretagen
Telenor Connexion
Teracom
Tetra Laval
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tjänstemännens centralorganisation 

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

Medlemmar
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SNS Skåne

Lokalgruppen SNS Skåne utgör en vik
tig mötesplats för näringsliv, offentlig 
förvaltning, 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. 

SNS Skånes styrelse
ordföraNde
Thomas Pålsson, vd, Aspekta Group

SeKreterare
Philip Tönning, Aspekta

ledamöter
Kerstin Enflo, professor, Lunds 

universitet
Malin Grönberg, regionchef, Nordea
Pia Kinhult, rådgivare, European 

Spallation Source, eSS
Micael Nord, näringslivsdirektör i 

Malmö stad
Mikael Stamming, f.d. 

utvecklingsdirektör, Region Skåne
Pernilla Ström, styrelseproffs
Margaretha Söderström, 

Kommunikationschef mKb 
Fastighets ab

möteN 2021
 › Polarisering i Sverige
 › Digitalisering och konkurrens – 

hänger Skåne med?
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Styrelse

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

Ann Carlsson, vice ordförande
Vd för Systembolaget, tidigare vd för Apoteket, 
styrelseledamot i Vattenfall.

Magnus Hall
Styrelseordförande i Höganäs AB, NTM Media och 
Göta Kanal samt styrelseledamot i Södra 
Skogsägarna. Ledamot i Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademien (IVA).

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

John Hassler
Professor i nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi vid Stockholms universitet. 
Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

 
Information
 

 
SNS styrelse består av ordförande, 
vice ordförande samt ytterligare högst 
åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter 
väljs vid ordinarie förtroenderådssam-
manträde, då även ordförande utses av 
rådet, för en mandatperiod om ett år. 
SNS vd utses av styrelsen och är 
självskriven ledamot av denna.
Styrelsen sammanträder fyra gånger 
per år.

SNS valberedning: 
Stefan Ränk, Einar Mattsson 
(ordförande), Anna Dreber Almenberg, 
Handelshögskolan i Stockholm, Eva 
Gidlöf, Mondrago Consulting, Magnus 
Tegborg, Alumni, och Staffan Salén, 
Salénia (förtroenderådets ordförande).

Revisorer:
Under året har SNS bytt revisorer. 

Jens Karlsson, aukt. revisor, EY, 
ordinarie, Thomas Lönnström, aukt. 
revisor, EY, suppleant, genomförde 
revisionen av årsredovisningarna för 
2020.

Tomas Mathiesen, aukt. revisor, 
KPMG, ordinarie, Fredrik Sjölander, 
aukt. revisor, KPMG, suppleant, 
valdes vid förtroenderådsmötet i juni.

Lekmannarevisorer:
Eva Fernvall, styrelseordförande, 
Inera, ordinarie

Torbjörn Becker, director, SITE, 
suppleant

Mia Horn af Rantzien, vd
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).
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Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. 
Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, 
Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. 
Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 
Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien (IVA) och 
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA).

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

Sara Öhrvall
Chief Operating Officer på Axel Johnson. 
Styrelseledamot 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 2021 valdes 21 
nya ledamöter  in i förtroenderådet 
(markerade med *).

ordföraNde
Staffan Salén

vice ordföraNde
Kerstin Hessius
Kerstin Sahlin

övriga valda ledamöter
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Tommy Andersson, Lunds universitet*
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Myndigheten för vård 

och omsorgsanalys*
Karin Apelman, far
Rutger Arnhult, Castellum*
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Bo Becker, Handelshögskolan i 

Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan i 

Stockholm/Stockholm Institute of 
Transition Economics, Site

Jens Bengtsson, Roschier
Li BennichBjörkman, Uppsala 

universitet
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure 

Investment Bank
Lars Bergman, Handelshögskolan i 

Stockholm
Fredrik Bergström, Länsförsäkringar
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist, 

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

Finance, Shof
Anne Boschini, Stockholms 

universitet/Institutet för social 
forskning, Sofi*

Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, Almi Företagspartner
Johan Bygge, Nobina
Anna Bäck, Kivra*
Hanna Bäck, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Stockholms 

universitet
Maria Börjesson, Statens Väg och 

transportforskningsinstitut, vti
Lars Calmfors, Stockholms universitet/

Institutet för internationell ekonomi, 
iieS

Tomas Carlsson, Ncc*
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Klas Danielsson, Sbab

Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, 

Handelshögskolan i Stockholm
Sten Dunér, Länsförsäkringar Liv
PerAnders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Axel Johnson
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm*
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/

Institutet för internationell ekonomi, 
iieS

Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde aPfonden
Eva Halvarsson, Andra aPfonden
Eva Hamilton, Luleå tekniska 

universitet
Åsa Hansson, Lunds universitet
AnnaKarin Hatt, lrf
Marika Hedin, Riksbankens 

Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådet
Magnus Henrekson, Institutet för 

Näringslivsforskning, ifN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/

Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering, ifau

Cecilia Hermansson, Kungliga 
Tekniska högskolan

Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann, e.oN
Peter Hofvenstam, Nordstjernan
Livia Holm, Kry
Staffan Isling, Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKr
Kent Janér, Brummer & Partner
Anneli Jansson, Humlegården 

Fastigheter*
Christian W. Jansson, PostNord
AnnaKarin Jatko, 

Exportkreditnämnden
Vesna Jovic, Järfälla kommun
Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska 

högskolan
Maria Khorsand, SoS Alarm
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Per Krusell, Stockholms universitet/
Institutet för internationell ekonomi, 
iieS*

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
Johannes Lindvall, Göteborgs 

universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid 

Umeå universitet
Bo Lundgren, Svedab
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Industrivärden
Kristin Magnusson Bernard, Första 

aPfonden*
Sarah McPhee, Fjärde aPfonden*
Lotta MedeliusBredhe, Svenska 

Kraftnät
Maria Mindhammar, 

Arbetsförmedlingen
David Mindus, Sagax*
Harald Mix, Altor Equity Partners
EvaMaj Mühlenbock, Cirio 

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

Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet och 

Institutet för Näringslivsforskning, 
ifN*

Johanna Norberg, Danske Bank 
Sverige*

Katarina Nordblom, Göteborgs 
universitet

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Eva Nordmark, 

Arbetsmarknadsdepartementet
Fredrik Nordström, Fondbolagens 

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

universitet
Sten Nyberg, Stockholms universitet*
Peter Nyllinge, Pwc
Sven Nyman, ram Rational Asset 

Management
Carina Olson, Praktikertjänst*
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson

Mattias Perjos, Getinge
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Torsten Persson, Stockholms 

universitet/Institutet för 
internationell ekonomi, iieS

Ingrid Petersson, Formas
Thomas Pålsson, Aspekta, ordförande i 

SNS lokalgrupp Skåne
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms 

universitet/Institutet för social 
forskning, Sofi

Annelie Roswall Ljunggren, 
Statskontoret

Stefan Ränk, Einar Mattsson
Pia Sandvik, riSe Research institutes of 

Sweden*
Björn Savén, iK Investment Partners
Sylvia Schwaag Serger, Lunds 

universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, amf
Anna Sjögren, Uppsala universitet/

Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering, ifau

Fredrik Sjöholm, Institutet för 
Näringslivsforskning, ifN* 

Johanna Skogestig, Vasakronan
Johan Skoglund, jm
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, Afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, Institutet för 

hälso och sjukvårdsekonomi, ihe
Olof Stenhammar, ab Basen
Heidi Stensmyren, Karolinska 

universitetssjukhuset
Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan i 

Stockholm
Hans Stråberg, SKf
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House of 

Finance, Shof
David Strömberg, Stockholms 

universitet
Peter Strömbäck, Patent och 

registreringsverket
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Helena Stålnert, Stålnert 

Kommunikation
Åsa Sundberg, Teracom*
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Anders Sundström, Sca
Therese Svanström, tco
Jakob Svensson, Stockholms 

universitet/Institutet för 
internationell ekonomi, 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
Jan Teorell, Stockholms universitet*
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Anders Thornberg, Polismyndigheten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, Seb
Michael Treschow, 

Wallenbergstiftelserna
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, Institutet för 

Näringslivsforskning, ifN/Paris 
School of Economics

Jacob Wallenberg, Investor
Britta Wallgren, Capio
Sofia Wallström, Inspektionen för vård 

och omsorg, ivo* 
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, Shof
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Carina Åkerström, Handelsbanken
Erik Åsbrink
Olof Åslund, Uppsala universitet/

Institutet för arbetsmarknads och 
utbildningspolitisk utvärdering, ifau

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

Förtroenderåd
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