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SNS i korthet

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

Mission: att sammanföra akademi, närings-
liv 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 kän-
nedomen om SNS, vår kunskapsprocess 
och vårt utbud.

Kultur
Med en kultur som uppmuntrar 
 experimen  t  erande förnyar vi vår verksam-
het.

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
 › Drygt 290 företag, myndigheter 

och organisationer som  
medlemmar

 › 105 evenemang såsom seminarier, 
konferenser, rundabordssamtal och 
referensgruppsmöten

 › 10 000 deltagare
 ›  358 talare (48 procent kvinnor  

och 52 procent män)
 ›  20 publikationer, skrivna av 39 

forskare (36 procent kvinnor  
och 64 procent män)

 ›  1 081 omnämnanden i media, varav 
435 i debatt- och ledarartiklar  

finanSiering
SNS är icke-vinstdrivande och har 
inga fasta, återkommande anslag. 
Verksamheten möjliggörs genom tre 
finansieringskällor:
 ›  Medlemsavgifter från företag, 

myndigheter och organisationer 
samt från privatpersoner med 
 individuellt medlemskap

 ›  Forskningsanslag från forsknings-
stiftelser och forskningsbidrag från 
företag, myndigheter och organisa-
tioner som ingår i forskningspro-
jektens referensgrupper

 › Deltagaravgifter för utbildningar, 
konferenser och seminarier

Medlemsavgifterna stod för 55 pro-
cent av intäkterna. Anslag från forsk-
ningsstiftelser och forskningsbidrag 
från företag, myndigheter och orga-
nisationer stod för 27 procent och 
konferens-, seminarie- och utbild-
ningsavgifter samt övriga intäkter 
stod för 18 procent.

Att finansieringen kommer från en 
bredd av olika källor bidrar till SNS 
ställning som oberoende och fristå-
ende från enskilda intressen.
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Bästa SNS-vän

År 2022 var omskakande och på 
många sätt förfärligt, präglat av kri-
get i Ukraina, energikris och ekono-
misk nedgång. Det vore i ett sådant 
läge lätt att tappa modet och låta 
känslan av vanmakt ta över. Men 
mycket av det jag ser runt omkring 
mig visar på motsatsen: engagemang, 
omtanke och handlingskraft. Det 
finns därför goda skäl att vara opti-
mistisk. På SNS gör vi vårt bästa för 
att bidra med det vi kan påverka –  
främja saklig samhällsdebatt och för-
djupa beslutsfattares kunskaper. 

Under 2022 publicerade vi tjugo 
forskningsrapporter och anordnade 
ett hundratal evenemang om bland 
annat nedanstående områden som är 
särskilt kritiska för Sverige.

Skatter. SNS stora skatteprojekt 
avslutades i våras med en tvådagars-
konferens och lanseringen av Åsa 
Hanssons rapport Ett skattesystem för 
Sverige i en global värld. Dåvarande 
finansminister Mikael Damberg del-
tog och kommenterade rapporten.

Energi. Inom ramen för forsk-
ningsprojektet »Framtidens energi-
system« gav vi ut rapporter om regle-
ringen av elnätsmarknaden och om 
hinder vid etablering av vindkraft. I 
våras gästades vi av EU:s energikom-
missionär Kadri Simson, och i oktober 
anordnade vi ett fullsatt seminarium 

där möjliga lösningar på energikrisen 
diskuterades. 

Brottslighet. Projektet »Brottslig-
het och samhälle« startade i början 
av året och lyfter frågor om hur 
brottslighet med stor negativ inver-
kan på samhället kan motverkas. Den 
första rapporten handlar om sociala 
insatsers betydelse för att minska 
brottslighet.

ny ledningSgrupp
I september tillträdde jag som vd och 
en månad senare tillsattes SNS nya 
ledningsgrupp. 

Mikael Witterblad är chef för SNS 
Forskningsprogram och har suttit i 
ledningsgruppen sedan 2016. Forsk-
ningsprogrammet är ryggraden i 
SNS verksamhet och har utvecklats 
starkt de senaste åren. Under hösten 
låg fokus på att rekrytera referens-
grupper och scouta forskare till de 
nya projekten »Klimat omställningen 
och närings livet« samt »Ekonomisk 
trygghet«. 

Gabriella Chirico Willstedt är med-
lemschef, en ny tjänst som vi inrättar 
för att satsa mer på SNS medlems-
erbjudande. Till exempel kommer  
vi att erbjuda fler nätverks arenor  
för kunskapsutbyte och lärande. 
Gabriella är forskningsledare på SNS 
sedan 2017 och fortsätter som det 
vid sidan av sitt nya uppdrag.

Nina Bruce är event- och utbild-
ningschef, med ansvar för våra 
mötesplatser och SNS Samhällspro-
gram. Nina har bidragit mycket till 
SNS genom åren i en rad olika roller. 
Den här tjänsten är också nyinrättad, 
med syfte att utveckla både våra live-
mötesplatser och den digitala 
publikupplevelsen.

Tobias Lindberg började som kom-
munikationschef vid årsskiftet 
2021/2022 efter en lång karriär som 
journalist. I hans uppdrag ligger att 
öka kännedomen om SNS och stärka 
genomslaget för SNS forsknings-
rapporter. Tonvikten ligger på digi-
tala kanaler och sociala medier.

Susanna Wirmark är SNS ekono-
michef sedan knappt två år. Hon har 
mångårig erfarenhet från bland annat 
detaljhandeln. SNS har som bekant 
inga fasta, återkommande anslag. 
Verksamheten är avhängig av att vi 
hushållar så effektivt som möjligt 
med våra resurser för att skapa mesta 
möjliga värde för SNS medlemmar 
och intressenter.

utvecKlingSomrÅden
Som ny vd har jag ägnat mycket tid 
åt att samla intryck om SNS samt dis-
kutera och fundera på hur verksam-
heten kan utvecklas. Tre övergri-
pande områden har utkristalliserats:
 ›  Upprätthålla relevansen: En given 

framgångsfaktor är att fortsätta 
identifiera ämnen och formulera 
frågeställningar som väcker 
intresse, utmanar rådande före-
ställningar och bidrar med ny kun-
skap. 

 ›  Främja gemenskapen: SNS verk-
samhet bygger på att sammanföra 
människor med skilda erfarenheter 
och skapa sammanhang med högt 
i tak, tillåtande stämning och 
respekt för varandras perspektiv 
och ståndpunkter.

 ›  Digital transformation: Vi har 
redan påbörjat den här resan, men 
det finns mycket kvar att göra när 
det gäller att använda digital teknik 
för att visualisera och förmedla 
forskningsresultat så att de når ut 
brett och blir lätta att ta till sig och 
använda. 

Inget av ovanstående är möjligt utan 
SNS medlemmar och forskare. Där-
för vill jag rikta ett innerligt tack till 
alla er som engagerar er i och stödjer 
SNS. Ni är både anledningen till och 
förutsättningen för att SNS finns.

Ilinca Benson

Vd har ordet
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Mia Horn af Rantzien på SNS Tylösandskonferens 2022.
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Tack Mia!

Mia Horn af Rantzien avgick som vd 
i september efter tio år på posten. 
Under hennes ledarskap har verk-
samheten nått nya höjder i flera avse-
enden. Forskningsprogrammet har 
utökats, ekonomin förbättrats och 
medlemmarna blivit fler. Trots utma-
ningarna under pandemin har också 
antalet deltagare vid SNS seminarier 
fördubblats. Agendan har genomgå-
ende hållits högaktuell och nya, 
engagerade referensgrupper har sam-
lats till en rad forskningsprojekt. Så 
har SNS stärkts i rollen som Sveriges 
ledande mötesplats för saklig sam-
hällsdebatt och viktig kunskapskälla 
för beslutsfattare. 

Mia har satt högt värde på veten-
skaplig kvalitet, vilket givetvis även 
fortsatt kommer att prägla verksam-
heten. Efter sig lämnar hon också en 
del av det hon tog med sig till orga-
nisationen från sin tid som diplomat: 
prestigelöshet, optimism och för-
måga att se möjligheter.

Under hela sitt decennium som 
ledare för SNS har Mia navigerat 
med en osviklig kompass då det gäl-
ler såväl strategifrågor som vad som 
är rätt och fel i olika sammanhang. 
Hon har stått för ett lyssnande ledar-
skap, men också fattat obekväma 
beslut när det har varit nödvändigt. 
Hållbarhet och global governance 
hör till de 0mråden som hon har satt 
särskilt högt på agendan. Här har 
hennes expertkunskaper och interna-
tionella nätverk haft stor betydelse 
för SNS.

Återkommande teman när med-
arbetare beskriver vad Mias ledarskap 
har betytt för dem är hur hon gene-
röst delat med sig av sina erfaren-

heter. Likaså har det gjort stort 
intryck hur hon lyckats kombinera 
sin erfarenhet och kompetens med 
bibehållen nyfikenhet. Det har alltid 
funnits stor öppenhet för nya idéer 
och arbetssätt. Mia har skapat en 
stämning av hög professionalism som 
samtidigt varit avslappnad och kon-
struktiv. Jämte omsorgen om verk-
samheten har hon alltid visat intresse 
för varje enskild medarbetare. En 
ung talang inom personalen 
uttryckte det så här: »Det är fantas-
tiskt att få börja sin karriär hos en 
organisation vars vd inte bara utstrå-
lar kunskap och engagemang utan 
också humor, värme och omtanke i 
sitt ledarskap.«

Själv har Mia ofta återkommit till 
några ord som definierar själva kär-
nan i det som SNS ägnar sig åt. De 
formulerades av SNS förste vd, Jan 
Wallander, 1953: 

»Skall vi kunna bygga upp ett sam-
hälle som tillfredsställer våra krav 
på effektivitet, trygghet, rättvisa 
och frihet, måste vi grunda våra 
åtgärder på faktisk kunskap om de 
verkliga förhållandena och inte 
lösa förmodanden och känslomäs-
siga ställningstaganden. Det är en 
sådan kunskap SNS vill nå genom 
sitt forskningsarbete.«

Den beskrivningen gäller i högsta 
grad än i dag och Mia har gjort en 
ovärderlig insats i arbetet med att 
hålla den kunskapsbaserade dialogen 
om samhällsfrågor vid liv. Hon är 
kort sagt en av dem som har bidragit 
till att det är ett så vitalt SNS som nu 
fyller 75 år. 
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SNS Tylösandskonferens 2022 hand-
lade om utmaningarna för den libe-
rala världsordningen på områden 
som demokrati, mänskliga rättighe-
ter, frihandel och internationell rätt. 
Ledande forskare, företagsledare och 
experter förde samtal kring avgö-
rande frågor för Sverige, Europa och 
världen: Vilka är drivkrafterna bakom 
de maktskiften vi ser? Hur påverkas 
internationella relationer, näringsliv 
och global ekonomi?

Först ut av talarna på temat Con-
fronting a new confluence of structural 
insecurities var Tharman Shanmuga-
ratnam, Senior Minister i Singapore. 
Han belyste några av de faktorer som 
det råder störst osäkerhet kring i värl-
den: följderna av pandemin, kriget i 
Ukraina, livsmedelsförsörjningen 
och den tilltagande fattigdomen. 

Under sessionen om Kina reflekte-
rade Keyu Jin, docent i nationaleko-
nomi vid London School of Econo-
mics and Political Science, över lan-
dets ställning i världen. 

Elizabeth Economy är senior fel-
low vid Hoover Institution vid Stan-
ford University, men tjänstgör just 
nu som senior rådgivare vid handels-
departementet i USA. Hon talade 
om den politiska utvecklingen i Kina 
under president Xi Jinpings ledar-
skap. 

Avslutningsvis deltog Keyu Jin och 
Elizabeth Economy i ett samtal på 
scenen tillsammans med Fredrik Sjö-
holm, professor i nationalekonomi 
och vd för IFN, samt Sylvia Schwaag 
Serger professor i forskningspolitik 
vid Lunds universitet.

Tylösandskonferensens andra 
huvuddel var på temat Europe, Russia 
and a world under attack. Den inled-
des av Sergei Guriev, professor vid 
The Paris Institute of Political Stu-
dies, som berörde den långsiktiga 
utvecklingen inom rysk politik och 
ekonomi. 

SNS Tylösandskonferens 
2022: Global Power Shifts

 
Talare
 

 
Torbjörn Becker, föreståndare för SITE, 
Stockholm Institute of Transition 
Economics, vid Handelshögskolan  
i Stockholm

Carl Bennet, svensk industriman, 
huvudägare och styrelseordförande i de 
börsnoterade bolagen Getinge AB, Arjo 
AB, Lifco AB och Elanders AB.

Elizabeth Economy, senior fellow vid 
Hoover Institution, Stanford University, 
tjänstledig för att arbeta seniorrådgivare 
(mot Kina) vid USA:s handelsdepartement.

Francis Fukuyama, Olivier Nomellini 
Senior Fellow vid Freeman Spogli Institute 
for International Studies (FSI), professor i 
statsvetenskap samt Director of the Ford 
Dorsey Master’s in International Policy, 
Stanford University.

Sergei Guriev, Professor, Scientific 
Director of the Master and PhD program-
mes in Economics och Provost vid 
Sciences Po (The Paris Institute of 
Political Studies).

Fredrik Jejdling, Executive Vice President 
samt Head of Networks, Ericsson.

Keyu Jin, Associate Professor of 
Economics at the London school of 
Economics and Political Science.

Martin Kragh, biträdande chef för 
Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) 
och seniorforskare vid UI.

Cecilia Malmström, seniorrådgivare vid 
Covington & Burling LLP och non-resident 
senior fellow vid Peterson Institute, PIIE,  
i Washington.

Sylvia Schwaag Serger, Professor of 
Research Policy vid Lunds universitet.

Tharman Shanmugaratnam, Senior 
Minister i Singapores regering.

Fredrik Sjöholm, professor och vd vid 
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas 
Copco, SKF AB, Roxtec AB, CTEK AB, 
Anocca AB.

Sara Öhrvall, seniorrådgivare vd och 
finansdirektör, Axel Johnson. Hon är även 
styrelseledamot i SNS, Investor AB, och 
Bonnier Books.

Katrine Marçal, journalist, föreläsare och 
moderator.

Näst ut bland talarna var Cecilia 
Malmström, Senior Advisor på 
Covington & Burling LLP och tidi-
gare EU-kommissionär. Hon talade 
bland annat om världsordningens 
sentida utveckling. 

Under en paneldisskussion fick 
Sergei Guriev och Cecilia Malm-
ström sedan sällskap på scenen av 
Martin Kragh, biträdande chef för 
Centrum för Östeuropastudier och 
seniorforskare vid Utrikespolitiska 
Institutet, samt Torbjörn Becker, 
föreståndare för SITE vid Handels-
högskolan i Stockholm.

Nästa moment under konferensen 
var ett samtal på scenen under rubri-
ken Corporate strategies in times of 
deglobalization and crisis. Deltagarna 
var Carl Bennet, industriman, Fred-
rik Jejdling, chef för Ericssons nät-
verksdel, Hans Stråberg, styrelse-
proffs samt Sara Öhrvall, senior råd-
givare på Axel Johnson.

Konferensens sista anförande, The 
Future challenges to the liberal world 
order, hölls av Francis Fukuyama, 
professor i statsvetenskap vid Stan-
ford University. Han talade om den 
liberala demokratins trendmässiga 
tillbakagång i världen. 

Hela konferensen modererades av 
journalisten, föreläsaren och författa-
ren Katrine Marçal.
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Forskningsprogram

SNS verkar för en mer kunskapsbase-
rad samhällsdebatt genom att public-
era policyrelevanta forskningsrappor-
ter om viktiga samhällsfrågor. Förfat-
tare är svenska och internationella 
samhällsforskare. 
 Forskningen bedrivs under full 
akademisk frihet. Forskarna svarar 
självständigt för analyser, slutsatser 
och förslag. SNS som organisation 
tar inte ställning till dessa. Kvaliteten 
säkras genom att SNS knyter till sig 
ledande forskare och genom att rap-
porterna genomgår en akademisk 
granskningsprocess.

Forskningsprojekten finansieras 
via avgifter från SNS medlemmar, 
bidrag från aktörer som medverkar i 
projektens referensgrupper samt 
anslag från forskningsråd, forsk-
ningsstiftelser och andra aktörer.

190 forskare
På nästföljande sidor beskrivs de 
forskningsprojekt som pågått under 
år 2022. Under de senaste fem åren 
har 190 forskare varit engagerade i 
SNS forskningsprojekt. De kommer 
från följande 16 internationella och 
32 svenska universitet, högskolor och 
forskningsinstitut:

Beijerinstitutet
Brunel Law School
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Hanken School of Economics
Harvard University
HEC Paris
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU)

Institutet för Framtidsforskning 
(IFFS)

Institutet för Hälso- och Sjukvårds-
ekonomi (IHE) 

Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN)

IVL Svenska Miljöinstitutet
Karolinska Institutet
Kommunforskning i Västsverige
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Leidens universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and 

Political Science
Ludwig-Maximilians-Universität
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Monash Business School
Mälardalens högskola
Norweigan School of Economics
Polytechnic University of Turin/ 

Politecnico di Torino
Potsdams universitet
Region Örebro län
Statens ekonomiska forskningscen-

tral (VATT)
Statens väg- och transportforsk-

ningsinstitut (VTI)
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
Södertörns högskola
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI)
Umeå universitet
University of Duisburg-Essen
University of Helsinki
University of Pittsburgh
Uppsala universitet
Västra Götalandsregionen
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Ett stort problem med offentlig upp-
handling är att upphandlarna inte får 
ta hänsyn till tidigare erfarenheter av 
leverantörerna när de bedömer 
anbud. För att avhjälpa detta föreslår 
SNS Konjunkturråd att det införs 
ratingsystem för leverantörer till 
offentlig sektor, liknande de nättjäns-
ter som finns för exempelvis taxi och 
hotell.

År 2019 uppgick den offentliga 
upphandlingen till drygt 800 miljar-
der kronor, vilket motsvarar nästan 
18 procent av BNP. I Konjunkturrå-
dets rapport 2022: Offentlig upphand-
ling – i gränslandet mellan ekonomi 
och juridik pekar författarna på en rad 
problem med hur offentlig upphand-
ling går till i dag och ger förslag på 
hur de kan minskas.

 › För det första begränsar upphand-
lingsreglerna möjligheten att 
använda information om tidigare 
leveranser vid bedömningar i en ny 
upphandling.

 › För det andra kan kopplingen mel-
lan anbudspris och vad som utbe-
talas vara svag, vilket enligt fors-
karna riskerar att sätta hela 
anbudsförfarandet ur spel.

 › För det tredje hanteras osäkerhet 
gällande kostnader inte på ett bra 
sätt. Det är svårt att på förhand 
veta säkert hur mycket en komplex 
tjänst såsom byggandet av en 
 fastighet eller anläggandet av en 
bro kommer att kosta i slutändan.

SNS KONJUNKTURRÅD 2022

 

 
 

SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg, professor i national-
ekonomi 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.

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

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

I SNS Konjunkturrådsrapport 2023 
undersöker fyra nationalekonomer 
effekterna av den snabba omställ-
ningen på svensk arbetsmarknad. I 
januari presenteras deras slutsatser.
Arbetsmarknaden har förändrats 
markant under de senaste 40 åren. 
Jobben har blivit färre inom tillverk-
ningsindustrin och fler inom tjänste-
sektorn. Men exakt hur stora är för-
ändringarna? Vilka har vunnit och 
förlorat på utvecklingen? Och vilka 
åtgärder fungerar bäst för att hjälpa 
dem som blir arbetslösa?

fÖrfattare
Peter Fredriksson, professor i natio-
nalekonomi vid Uppsala universitet. 
Han är föreståndare för Uppsala 
Center for Labor Studies (UCLS), 
ledamot av Kungliga Vetenskapsaka-
demien samt affilierad med Institute 
of Labour Economics (IZA) i Bonn, 
CESIfo (München) och Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk och utbild-
ningspolitisk utvärdering (IFAU) i 
Uppsala. 

Georg Graetz, docent i nationaleko-
nomi vid Uppsala universitet. Han är 
även affilierad med UCLS, Centre for 
Economic Performance (CEP) i 
London, CESIfo, IZA och IFAU.

Lena Hensvik, professor i national-
ekonomi vid Uppsala universitet. 
Hon är redaktör för tidskriften 
Labour Economics samt affilierad 
med UCLS, IFAU, och Centre for 
Economic Policy Research, CEPR, i 
London.

David Seim, professor i nationaleko-
nomi vid Stockholms universitet. 
Han är redaktör för tidskriften Jour-
nal of Public Economics samt affilie-
rad med UCLS, IZA och CEPR.

SNS KONJUNKTURRÅD 2023

 

 
 

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

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

 

 
 

Tidsplan: 2022–2024.

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

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

Hur kan brottslighet med stor nega-
tiv inverkan på samhället motverkas 
framöver? Vissa typer av brottslighet 
innebär höga samhällsekonomiska 
kostnader och kan på sikt påverka det 
demokratiska systemet i negativ rikt-
ning. Trygghet, tillit, rättssäkerhet, 
frihet och rättvis konkurrens är 
exempel på centrala värden som kan 
skadas eller gå förlorade till följd av 
brottslighet.

Seminarier 2022
 › Sekretess mellan myndigheter – ett 

hinder för effektiv brottsbekämp-
ning? 

 › Hur kan vi tillsammans minska 
brottsligheten? 

 › Vad kan göras åt skjutvapenvåldet? 
 › Mingla med experterna: Hur 

påverkar cyberbrott företagen?
 › Sociala insatser för att minska 

brottsligheten

publiKation 2022
Social Policies as Crime Control
Randi Hjalmarsson, professor  
i nationalekonomi vid Göteborgs 
universitet.

referenSgrupp
Advokatsamfundet, Akavia, Arbets-
förmedlingen, Avarn Security, Dom-
stolsverket, Fastighetsägarna Sverige, 
Finansdepartementet, Fryshuset, 
Försäkringskassan, Göteborgs stad, 
Kriminalvården, Kronofogdemyn-
digheten, Livsmedelshandlarna, 
Malmö stad, Mellby Gård, MKB 
Fastighets AB, Polisförbundet, 
Polismyndigheten, Skatteverket, 
Stockholms stad, Svensk Försäkring, 
Svenskt Näringsliv och Åklagarmyn-
digheten.

EKONOMISK TRYGGHET

 

 
 

Tidsplan: 2023–2025.

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

Projektledare: Julia Nederberg, 
julia.nederberg@sns.se, 
0790-98 13 33.

Mycket har hänt sedan de ekono-
miska trygghetssystemen började ta 
form. Skyddet i socialförsäkringen 
kompletteras i dag av privata avtals- 
och tilläggsförsäkringar för många. 
Samtidigt kvalificerar sig mindre än 
hälften av alla arbetslösa till arbets-
löshetsersättning. När det gäller pen-
sionssystemet, som reformerades 
under 1990-talet för att ”hålla till 
nästa istid”, har det redan gjorts flera 
avsteg från de grundläggande princi-
perna i pensionsöverenskommelsen. 
Och ungefär hälften av alla vuxna 
som får ekonomiskt bistånd, vilket 
kan sägas utgöra samhällets yttersta 
skyddsnät, får det på grund av 
arbetslöshet.

I januari 2023 startar SNS det tre-
åriga forskningsprojektet Ekonomisk 
trygghet. Projektet tar ett samlat 
grepp om de ekonomiska trygghets-
systemen för föräldraskap, sjukdom, 
arbetslöshet, ålderdom samt ekono-
miskt bistånd. Syftet är att bidra med 
ny kunskap och underlag till diskus-
sion.
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FRAMTIDENS ENERGISYSTEM

 

 
 

Tidsplan: 2021–2023.

Forskningsledare: Charlotte Paulie, 
charlotte.paulie@sns.se, 
073-987 19 11.

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

energiSyStemet inverKar  
pÅ Klimatet
Energisystemet – det vill säga tillför-
sel, omvandling, distribution och 
användning av energi – är en central 
del av samhället. Det välstånd som 
har byggts upp i Sverige och i andra 
delar av världen hade inte varit möj-
ligt utan trygg tillgång till energi. 
Globalt tillförs energin i stor 
utsträckning från fossila källor som 
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 utlovade klimatmål enligt inter-
nationella avtal uppnås, krävs en 
drastisk omställning av energisyste-
met.

trygg energifÖrSÖrjning 
viKtigt fÖr Samhället
Transportsektorn och industrin är 
samhällsbärande branscher med 
betydande energibehov. Tillsammans 
står dessa sektorer för ungefär 60 
procent av den totala slutliga energi-
användningen i Sverige. Även andra 
grundläggande samhällsfunktioner, 
t.ex. fastigheter och olika typer av 
informationsinfrastruktur, är bero-
ende av en säker tillgång till energi. 
En förutsättning vid en omställning 
av energisystemet är därför att en 
trygg energiförsörjning kan säker-
ställas. Inriktningen för framtidens 
energisystem kan också påverka i vil-
ken utsträckning Sverige blir bero-
ende av andra länder, och därmed 
hur sårbara vi blir geopolitiskt.

referenSgrupp  
och finanSiering
E.ON, Ellevio, Energimarknadsin-
spektionen, Energimyndigheten, 
Fastighetsägarna, Finansdeparte-
mentet, Fortum, Göteborg Energi, 
Holmen, Infrastrukturdepartemen-
tet, Installatörsföretagen, Kraft-
ringen, Lantmännen, Miljödeparte-
mentet, Naturskyddsföreningen, 
Piteå kommun, SCA, Scania, Skan-
dia, SSAB, Stockholm Exergi, 
Svenska kraftnät, Trafikverket, Uni-
per och Vattenfall.

publiKationer 2022
SNS Analys 84. Is NIMBYism Stan-
ding in the Way of the Clean Energy 
Transition?
Stephen Jarvis, forskare i miljöeko-
nomi vid institutionen för geografi 
och miljö vid London School of 
Economics and Political Science.

Elbrist i storstäderna  
– ett marknadsperspektiv
Pär Holmberg, docent i nationaleko-
nomi och teknologie doktor i elkraft-
teknik, forskare vid IFN, Thomas 
Tangerås, docent i nationalekonomi,  
forskare vid IFN.

Koldioxidläckage eller konkurrensför-
del? Om balansgången mellan indu-
stri- och klimatpolitik
Shon Ferguson, docent vid Institu-
tionen för ekonomi vid Sveriges lant-
bruksuniversitet och affilierad fors-
kare vid IFN, Rikard Forslid, profes-
sor i nationalekonomi vid Stock-
holms universitet, Mark Sanctuary, 
forskare vid Svenska Miljöinstitutet, 
IVL.

Analys av priser och reglering på den 
svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi 
lära av våra grannländer?
Erik Lundin, forskare i nationaleko-
nomi vid IFN, Magnus Söderberg, 
professor i företagsekonomi vid 
Högskolan i Halmstad.

Seminarier 2022
 › Energikommissionären gästar SNS 

och talar om läget i Europa
 › Vindkraft? Ja, men inte på min 

bakgård!
 › Regelverk och marknadsvillkor för 

investeringar i ny kärnkraft
 › Elbrist i storstäderna
 › Balansgången mellan industri- och 

klimatpolitik
 › Elnätsmarknaden i Sverige och 

våra grannländer
 › Energikrisen – lösningar på kort 

och lång sikt
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HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING

 

 
 

Tidsplan: 2022–2024.

Forskningsledare: Jonas Klarin, 
jonas.klarin@sns.se, 
0722-51 57 98.

Projektledare: Julia Nederberg, 
julia.nederberg@sns.se, 
0790-98 13 33.

Sverige är ett av de länder i världen 
som satsar mest av sina resurser, som 
andel av BNP, på högre utbildning 
och forskning. Styrning, organisering 
och finansiering av systemet är viktigt 
för att säkerställa hög kvalitet och 
god resursanvändning.

Hur kan universitet och högskolor i 
framtiden möta arbetsmarknadens 
ökande efterfrågan på alltmer avan-
cerade kompetenser? Vilken roll har 
den högre utbildningen för organise-
ringen av det livslånga lärandet? Hur 
bör samspelet mellan forskning och 
högre utbildning utformas? Och hur 
skapas goda förutsättningar för 
forskning och nyttiggörande av 
forskningsresultat som bidrar till 
samhällsutvecklingen. Dessa är några 
av frågorna som SNS belyser inom 
projektet ”Högre utbildning och 
forskning”.

Seminarier 2022
 › Den högre utbildningens roll i det 

livslånga lärandet
 › Hur ska Sverige säkra tillgången på 

forskarutbildade?
 › Använder universiteten skattemed-

len på bästa sätt? 
 › Digital undervisning – hur påver-

kas högskolestudenters betyg och 
välmående?

 › Lönar sig komvux?

publiKationer 2022
SNS Analys 87. Allt fler högutbildade 
administratörer på universiteten – 
avlastning eller belastning?
Anders Kärnä, forskare i nationaleko-
nomi vid Örebro universitet och 
verksam vid Institutet för näringslivs-
forskning, IFN.

SNS Analys 89. Hur påverkas studen-
ters välmående och betyg av digital 
undervisning?
Adrian Mehic, doktorand i national-
ekonomi vid Lunds universitet

SNS Analys 91. Lönar sig 
högskolestudier efter komvux?
Linn Karlsson, doktor i national-
ekonomi och analytiker på Tillväxt-
verket.

referenSgrupp
AstraZeneca, Chalmers tekniska 
högskola, Ericsson, Formas, Forte, 
KK-stiftelsen, Kungliga vetenskapsa-
kademien (KVA), Lunds universitet, 
Saab AB, Saco, Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Stiftelsen för 
Strategisk Forskning (SSF), Stock-
holms universitet, Svenskt Närings-
liv, Sveriges förenade studentkårer 
(SFS), Sveriges Ingenjörer, TCO, 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 
TRR Trygghetsrådet, Vetenskapsrå-
det, Vinnova, Volvo Cars.

KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH NÄRINGSLIVET

 

 

Tidsplan: 2023–2025. 

Forskningsledare: Charlotte Paulie,
charlotte.paulie@sns.se, 
073-987 19 11. 

Projektledare: Daniel Strandberg,
daniel.strandberg@sns.se, 
079-098 10 98.

FN:s klimatpanels rapport från april 
2022 understryker behovet av 
omfattande och snabba strukturella 
förändringar för att nå de globala kli-
matmålen. Näringslivet har en viktig 
roll i den så kallade gröna omställ-
ningen. Vilka är de centrala målkon-
flikterna och vilka avvägningar måste 
göras i förhållande till andra värden 
när de globala klimatutsläppen ska 
minska? Hur påverkas svenska före-
tag av EU:s skärpta klimatpolitik? 

Och hur kan svenska regelverk, till-
ståndsprocesser och styrmedel utfor-
mas ändamålsenligt och förutsäg-
bart, så att de främjar klimatomställ-
ningen? I januari 2023 startar SNS 
det treåriga forskningsprojektet Kli-
matomställningen och näringslivet 
för att bidra med kunskap och 
underlag till diskussion och tänkbara 
åtgärder.



13

SKATTER I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Forskningsprojektet har belyst skat-
tesystemet med utgångspunkt i de 
samhällsförändringar som skett 
sedan den stora skattereformen i 
början av 1990-talet.

Bland annat har globaliseringen och 
den tekniska utvecklingen öppnat 
upp och förändrat den svenska eko-
nomin. En grundläggande fråga har 
varit vad som ska beskattas i framti-
den. 

referenSgrupp  
och finanSiering
En brett sammansatt referensgrupp 
bestående av representanter för ett 
tjugotal företag, myndigheter och 
organisationer har följt arbetet och 
bidragit med värdefulla synpunkter.

Följande har ingått i gruppen: Astra-
Zeneca, Atlas Copco, Bostadsrät-
terna, Ekonomistyrningsverket, 
EQT, FAR, Investor, Konjunkturin-
stitutet, Landsorganisationen i Sve-
rige, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Mellby Gård, Riksförbundet M Sve-
rige, Skatterättsnämnden, Skattever-
ket, Spotify, Stora Enso, Swedish Pri-
vate Equity & Venture Capital Asso-
ciation, Svenskt Näringsliv, Saco, 
Teknikföretagen, Tjänstemännens 
centralorganisation, Uniper och 

 Vattenfall. Katarina Nordblom, pro-
fessor i nationalekonomi vid Göte-
borgs universitet, har ingått i refe-
rensgruppen som representant för 
SNS vetenskapliga råd.

publiKationer 2022
SNS Analys 83. Gynnas småföretag av 
sänkt bolagsskatt?
Jarkko Harju, professor vid Tammer-
fors universitet och forskare vid Sta-
tens ekonomiska forskningscentral 
(VATT) i Finland, Aliisa Koivisto, 
forskare vid UNU-WIDER i Hel-
singfors, Finland, Tuomas Matikka, 
forskare vid Statens ekonomiska 
forskningscentral (VATT) i Finland.

Ett skattesystem för Sverige  
i en global värld
Åsa Hansson, docent i nationaleko-
nomi.

Seminarier 2022
 › Hur påverkas småföretag av sänkt 

bolagsskatt?
 › SNS stora skattekonferens

 

 
 

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.

Det måste bli tydligare vem som fak-
tiskt styr kommunerna, menar SNS 
Demokratiråd 2022, som i rapporten 
»Den lokala demokratins vägval« 
föreslår en rad reformer för att främja 
rättssäkerhet och ansvarsutkrävande i 
Sveriges kommuner. Rådet efterlyser 
också en tydligare arbetsfördelning 
mellan politiker och tjänstemän.

SnS demoKratirÅd 2022
Gissur Ó Erlingsson (ordförande), 
professor i statsvetenskap vid Cen-
trum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet.

David Karlsson, professor i offentlig 
förvaltning vid Förvaltningshögsko-
lan, Göteborgs universitet.

Jessika Wide, universitetslektor  
i statsvetenskap, Umeå universitet.

Richard Öhrvall, biträdande univer-
sitetslektor i statsvetenskap vid Cen-
trum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet, och affilierad 
forskare vid Institutet för Närings-
livsforskning (IFN).

SNS DEMOKRATIRÅD 2022

 

 
 

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

Projektledare: Nina Bruce,
nina.bruce@sns.se,
0707-34 87 83.
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Utgifterna för välfärden väntas över-
stiga inkomsterna framöver. Hur kan 
det offentliga åtagandet se ut för vår-
den och äldreomsorgen i framtiden? 
Och hur kan det finansieras? Vilken 
betydelse får coronakrisen för orga-
nisering och arbetssätt inom verk-
samheterna?

referenSgrupp
AstraZeneca, Attendo, Getinge, 
Hemfrid, Inspektionen för vård och 
omsorg, Kommunal, Kry, Min Dok-
tor, Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys, Pfizer, Praktiker-
tjänst, Region Halland, Region 
Stockholm, Skandia, Skellefteå kom-
mun, Socialdepartementet, Social-
styrelsen, Svensk Försäkring, Sveriges 
Kommuner och Regioner, Sveriges 
Läkarförbund, Täby kommun, Var-
daga, Vinnova, Vårdförbundet och 
Västra Götalandsregionen.

patient- och äldrerÅd
I patient- och äldrerådet ingår repre-
sentanter för Funktionsrätt Sverige, 
Njurförbundet, Pensionärernas riks-
organisation (PRO), Riksförbundet 
HjärtLung, SPF Seniorerna och 
Svenska hjärntumörföreningen.

publiKationer 2022
Höga kostnader och låg  
patientnytta – att värdera  
insatser i hälso- och sjukvård 
Mikael Svensson, professor i tilläm-
pad hälsoekonomi vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet.

Att kartlägga värdet  
av äldreomsorg
Sara Olofsson, doktor i hälsoeko-
nomi och forskningsledare vid Insti-
tutet för hälso- och sjukvårdseko-
nomi, Ulf Persson, professor i häl-
soekonomi och Senior Advisor vid 
Institutet för hälso- och sjukvårds-
ekonomi.

Seminarier 2022
 › Varför får vi inte mer vård för 

pengarna? 
 › Vad kan vården lära av coronakri-

sen? 
 › Vad kan Sverige göra i kampen 

mot antibiotikaresistens? 
 › Framtidens äldreomsorg

 

 
 

Tidsplan: 2021–2024.

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

Projektledare: Simon Torell Witt, 
simon.torell.witt@sns.se, 
0766-97 69 88.

VÅRDENS OCH ÄLDRE OMSORGENS  
ORGANISERING OCH FINANSIERING

Fyra forskare studerar mellanstatliga 
organisationers förmåga att bekämpa 
allvarliga globala problem. Bland 
annat granskas Förenta nationerna, 
Internationella valutafonden, Världs-
hälsoorganisationen och Europeiska 
unionen. 

SnS demoKratirÅd 2023
Jonas Tallberg, professor i statsveten-
skap vid Stockholms universitet och 
research fellow vid Social Science 
Research Center i Berlin, Tyskland.

Karin Bäckstrand, professor i sam-
hällsvetenskaplig miljöforskning vid 

Stockholms universitet. Hon är även 
associerad senior forskare vid Center 
for Deliberative Democracy and glo-
bal governance, Canberra University, 
Australien

Jan Aart Scholte, professor i global 
omvandling och förvaltningsutma-
ningar vid Leidens universitet, 
Nederländerna.

Thomas Sommerer, professor i inter-
nationella organisationer vid 
Potsdams universitet, Tyskland.

SNS DEMOKRATIRÅD 2023

 

 
 

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

Projektledare: Nina Bruce,
nina.bruce@sns.se,
0707-34 87 83.
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Seminarieserier
SNS anordnar ett 70-tal seminarier 
och nätverksträffar varje år, dels inom 
ramen för forskningsprojekten, dels 
inom ramen för serier på olika teman, 
samt ett antal fristående möten om 
andra aktuella frågor såsom ekono-
misk politik. 

Vid seminarierna presenteras och 
diskuteras forskningsstudier, utred-

ningar och rapporter om centrala 
samhällsfrågor. Representanter från 
akademi, näringsliv, politik, offentlig 
förvaltning och andra samhällsaktö-
rer medverkar både som talare och 
som deltagare i publiken och delar 
kunskap, idéer och erfarenheter, vil-
ket ger nya insikter och underlag för 
beslutsfattande. 
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Tidsplan: 2020–2023.

Finansering med stöd av Bertil 
Edlunds stiftelse.

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

AI-SKIFTET

Artificiell intelligens (AI) används 
inom allt fler områden av företag och 
offentlig sektor. Utvecklingen inne-
bär både stora möjligheter och utma-
ningar. Målet med seminarieserien 
AI-skiftet är att bidra med ökad kun-
skap om framväxten av AI och om 
hur vår vardag, näringslivet och sam-
hället i stort påverkas.
 
Seminarier 2022
 › Valåret 2022: Hur motverkas 

 desinformation och påverkans-
kampanjer?

 › Artificiell intelligens inom vården 
– revolution med utmaningar?

 › Hur påverkar cyberbrott  
företagen?

 › Offentlig upphandling av digitala 
system

IIES/SNS INTERNATIONAL POLICY TALKS

Med IIES/SNS International Policy 
Talks erbjuder SNS i samarbete med 
IIES en mötesplats där internatio-
nellt ledande nationalekonomer pre-
senterar aktuell forskning med poli-
cyrelevans. Det är en möjlighet för 
SNS medlemmar att ta del av insikter 
från internationell forskning och för 
forskningen att fungera som en del 
av beslutsfattandet i Sverige.

 Seminarier 2022
 › Konsekvenser av flykting-

invandring
 › Big Data and the Economy
 › Argument för fortsatt tillväxt

 

 
 

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

Projektledare:  Angelica Dahl, 
angelica.dahl@sns.se,  
0722-51 79 53.
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JÄMSTÄLLDHET UNDER 2020-TALET

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

Seminarier 2022
 › Inkomstskillnader mellan könen
 › Vem får bli chef?
 › Jämställdhet i toppen – är mansdo-

minansen ett hinder?
 › Kvinnors pris för makten? Hot och 

våld mot svenska politiker

 

 
 

Forskningsledare: Charlotte Paulie, 
charlotte.paulie@sns.se,  
0739-87 19 11.

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

 

 
 

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

SEMINARIESERIE DEMOKRATI

En seminarieserie om aktuella demo-
kratifrågor. Startskottet var SNS 
Demokratirapport 2017: Samverkan 
och strid i den parlamentariska demo-
kratin. Satsningen knöt an till SNS 
långa historia av uppmärksammad 
forskning om demokratin och det 
politiska systemet.

Seminarier 2022
 › Hur väl fungerar valsystemet?
 › Valåret 2022: åsikter bland väljare 

och valda
 › Vilka konsekvenser får det franska 

presidentvalet?
 › Demokratirådets rapport 2022: 

Den lokala demokratins vägval
 › Eftervalsanalys på SNS
 › Inför det svenska EU-ordförande-

skapet
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SNS SUSTAINABILITY TALKS

Seminarieserien belyser olika aspek-
ter av hållbart företagande. Närings-
livets roll i att bidra till en hållbar 
utveckling påtalas av en lång rad 
aktörer. Många initiativ för att främja 
och reglera hållbart företagande har 
sjösatts och fler är under utarbe-
tande.

Seminarium 2022
 › The UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights – 
shaping legal developments and 
market expectations

 

 
 

Kontakperson:
Julia Nederberg,  
julia.nederberg@sns.se,
0790-98 13 33.

SNS/SHOF FINANSPANEL

Finanspanelen är ett mötesforum om 
finansfrågor och arrangeras av SNS 
och forskningsinstitutet Swedish 
House of Finance, där företrädare för 
finansbranschens ledande aktörer, 
myndigheter, politiker och forskare 
möts. Talarna är välkända experter 
från finansmarknaderna och akade-
min. 

Seminarier 2022
 › Is there a need to regulate crypto-

currencies?
 › Vilka hållbarhetsfrågor aktualiserar 

kriget i ukraina för investerare?
 › Volatila energimarknader och nya 

risker för den finansiella stabilite-
ten i Europa

 

 
 

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

Nina Bruce,  
nina.bruce@sns.se,  
0707-34 87 83.
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Samhällsprogrammet
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. 
2022 års program började i septem-
ber 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 
50 talare. 

Under programmets första etapper 
i Stockholm fick deltagarna bland 
annat träffa professorerna John Hass-
ler och Jan Teorell, generaldirektö-
rerna Robert Andrén (Energimyn-
digheten) Helén Ängmo (Skolin-
spektionen) och Katrin Westling 
Palm (Skatteverket), riksdagsdirektör 
Ingvar Mattson samt riksdagsleda-
möterna Mathias Tegnér (S) och 
Kristina Axén Olin (M).

I Bryssel besökte gruppen Europa-
parlamentet, EU-kommissionen, 
Ministerrådet och Sveriges ständiga 
representation vid EU. De träffade 
bland andra Mikael Lindvall, Sveriges 

ambassadör i Kommittén för utrikes- 
och säkerhetspolitik, Valentina Pop, 
Europe Express editor på Financial 
Times samt Europaparlamentari-
kerna Tomas Tobé (M), Erik Berg-
kvist (S) och Karin Karlsbro (L).

hÖgt betyg
Sedan starten 1995 har över 400 per-
soner gått utbildningen. Varje grupp 
är allsidigt sammansatt med en 
blandning av ledande beslutsfattare i 
de företag, myndigheter och organi-
sationer som är medlemmar i SNS. 
Deltagarna har varierande bakgrund, 
kommer från olika branscher och får 
många tillfällen att dela erfarenheter 
med varandra och talarna. De senaste 
fyra åren har deltagarna gett pro-
grammet ett snittbetyg på 4,9 av 5.

10-ÅrSjubileum 
De som gick Samhällsprogrammet 
2012 anordnar årligen egna återträf-
far för att fördjupa sina kunskaper 
och hålla kontakten. Under hösten 
2022 firade de 10-årsjubileum med 
ett möte, där de bland andra träffade 
Friskis&Svettis generalsekreterare 
Susanne Jidesten för ett samtal om 
folkhälsa. 

 

 
 

Över 400 personer har genomfört 
programmet. Deltagarnas snittbetyg 
på utbildningen är 4,9 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, eller Isabella Parling, 
isabella.parling@sns.se,  
0721-44 83 42.

Besök på Sveriges riksdag. Samhällsprogrammets deltagare tillsammans 
med  riksdagsdirektör Ingvar Mattson. 

»Samhällsprogrammet 
har en fantastisk mix 
som både förklarar och 
levandegör hur 
demokratin fungerar 
för Sverige.«
Ulrica Holmgren, CIO på 
Länsförsäkringar. Ulrica gick 
Samhällsprogrammet 2022.
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SNS i media
År 2022 refererades SNS drygt 1 250 
gånger i medier, varav cirka 440 i 
debatt- och ledarartiklar. Vid 12 
tillfällen publicerade forskare 
debattartiklar i samband med 
lansering av SNS-rapporter, varav 4 
på DN Debatt, 5 på SvD Debatt och 
1 på debattplats i Dagens Industri. 
SVT Forum sände 8 av SNS 
seminarier. P1 Morgon, TT, TV4 
Nyheterna, Ekot, Vetenskapsradion, 

Dagens Samhälle, SvD, DN och Di 
är några exempel på källor som har 
uppmärksammat SNS-rapporter 
under året. SNS videoinspelningar 
hade 62 080 visningar och 
poddinspelningarna 32 441 
lyssningar. I sociala medier hade SNS 
4 088 följare på Twitter, 2 300 på 
Facebook samt 2 977 på LinkedIn.



21



22

Seminarier och konferenser
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Under 2022 anordnade SNS 105 
konferenser, seminarier, rundabords-
samtal och referensgruppsmöten. 

Evenemangen hade 10 000 deltagare 
och 358 talare (48 procent kvinnor och 
52 procent män). Knappt hälften av 
deltagarna deltog på distans.

januari

Hur väl fungerar valsystemet?
Charlotte von Essen, säkerhetspolis-
chef och myndighetschef för Säker-
hetspolisen, Lena Hjelm-Wallén, 
ordförande för Valutredningen, tidi-
gare stadsråd och vice statsminister, 
Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndig-
heten, Jan Teorell, professor i stats-
vetenskap vid Stockholms universi-
tet.

Vård och omsorg  
i det 21:a århundradet
Anders Anell, professor vid Lunds 
universitet, Acko Ankarberg Johans-
son (KD) riksdagsledamot, ordfö-
rande i socialutskottet och sjukvårds-
politisk talesperson, Anna Essén, lek-
tor vid Handelshögskolan i Stock-
holm, Erik Lagersten, förändringsdi-
rektör i Västra Götalandsregionen, 
Carina Olson, vd Praktikertjänst, 
Kristina Westerberg, professor eme-
rita Umeå universitet. 

SNS förtroenderådsmöte  
och presentation av 2022 års 
Konjunkturrådsrapport
Sofia Lundberg, professor i national-
ekonomi, Handelshögskolan vid 
Umeå universitet, Malin Arve, 
docent i nationalekonomi, Nor-
wegian School of Economics i Ber-
gen, Mats Bergman, professor i 
nationalekonomi, Södertörns hög-
skola, Lars Henriksson, professor i 
rättsvetenskap vid Handelshögskolan 
i Stockholm, Ida Karkiainen, civilmi-
nister, Daniel Ljunglund, inköpsdi-
rektör, Trafikverket, Britta Wallgren, 
vd, Capio Sverige.

SNS Konjunkturrådsrapport 2022: 
Offentlig upphandling
Sofia Lundberg, professor i national-
ekonomi vid Handelshögskolan vid 
Umeå universitet, Malin Arve, 
docent i nationalekonomi vid Nor-
wegian School of Economics i Ber-
gen, Mats Bergman, professor i 
nationalekonomi vid Södertörns 
högskola, Lars Henriksson, professor 
i rättsvetenskap vid Handelshögsko-
lan i Stockholm, Inger Ek, generaldi-
rektör, Upphandlingsmyndigheten, 
Staffan Isling, vd, SKR, Irene Walde-
marson, vd för Martin & Servera 
Restauranghandel.

Valåret 2022: Åsikter bland  
väljare och valda
Henrik Ekengren Oscarsson, profes-
sor i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet, Teres Lindberg, riksdags-
ledamot och gruppledare för Social-
demokraterna i Trafikutskottet, 
Maria Oskarson, professor i statsve-
tenskap vid Göteborgs universitet, 
Jessika Roswall, riksdagsledamot och 
vice gruppledare för Moderaterna i 
riksdagen, Anders Sundell, universi-
tetslektor i statsvetenskap vid Göte-
borgs universitet, Patrik Öhberg, 
forskare och lärare i statsvetenskap 
vid Göteborgs universitet. 

februari

Informationsmöte om 
Samhällsprogrammet 2022
Pernilla Petrelius Karlberg, forskare 
vid Handelshögskolan i Stockholm, 
Ilinca Benson, vice vd vid SNS. 

Avslutningsevent för  
Hållbar samhällsbyggnad
Maria Bratt Börjesson, professor i 
transportekonomi, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), 
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, 
Jens Holm, ordförande i riksdagens 
trafikutskott samt klimatpolitisk 
talesperson, Vänsterpartiet, Maria 
Stockhaus, riksdagsledamot och tra-
fikpolitisk talesperson (M).

IIES/SNS International Policy Talks: 
Konsekvenser av flyktinginvandring
Henrik Andersson, forskare vid Insti-
tutet för bostads- och urbanforsk-
ning (IBF), Uppsala universitet, 
Sascha Becker, professor i national-
ekonomi, Monash University, 
Annika Sundén, docent i national-
ekonomi och ledamot i Delegatio-
nen för migrationsstudier.

Hur påverkas småföretag  
av sänkt bolagsskatt?
Tora Hansjons, statssekreterare åt 
finansminister Mikael Damberg, 
Aliisa Koivisto, forskare vid 
UNU-WIDER i Helsingfors, Fin-
land, Patrick Krassén, skattepolitisk 
expert, Företagarna, Hans Peter 
Larsson, skatteansvarig, FAR, Tuo-
mas Matikka, forskare vid Statens 
ekonomiska forskningscentral 
(VATT) i Finland, Mats Persson (L), 
ekonomisk-politisk talesperson.
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The UN Guiding Principles  
on Business and Human Rights – 
shaping legal developments  
and market expectations
Caroline Rees, CEO and co-founder, 
Shift, Cecilia Ekholm, Ambassador 
for Sustainable Business, the 
Ministry of Foreign Affairs, Théo 
Jaekel, Corporate Responsibility 
Expert, Ericsson.

marS

Hur ska sociala investeringar 
finansieras och utvärderas?
Mats Bergman, professor i national-
ekonomi, Södertörns högskola, 
Tomas Bokström, projektledare, 
RISE, Golnaz Hashemzadeh Bonde, 
grundare och vd, Inkludera, Clas 
Olsson, generaldirektör, ESV, 
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, 
SKR.

Vilka konsekvenser får  
det franska presidentvalet?
Magdalena Svensson, partner, Paris, 
IK Partners, Göran von Sydow, 
direktör och chef för Sieps, Svenska 
institutet för europapolitiska studier, 
Håkan Åkesson, Sveriges ambassadör 
i Frankrike och Monaco.

Energikommissionären gästar  
SNS och talar om läget i Europa
Anna Borg, vd, Vattenfall, Anders 
Egelrud, vd, Stockholm Exergi, 
Kadri Simson, EU-kommissionär 
med ansvar för energifrågor. 

Utmaningar och möjligheter  
för EU:s industristrategi
Harry Flam, professor emeritus, vid 
IIES vid Stockholms universitet, Jan-
Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv, 
Kerstin Jorna, generaldirektör, Inter-
nal Market, Industry, Entrepre-
neurship and Small and Medium 
Enterprises (GROW) vid Europeiska 
kommissionen.

Den högre utbildningens  
roll i det livslånga lärandet
Anna Ekström, utbildningsminister, 
Utbildningsdepartementet, Mats 
Benner, professor i forskningspolitik, 
Lunds universitet, Lena Eliasson, 
personaldirektör, Saab Group, Anna 
Karlsson-Bengtsson, vicerektor, 
Chalmers, Ulrika Lindstrand, ordfö-
rande, Sveriges Ingenjörer. 

Valåret 2022:  
Hur motverkas desinformation  
och påverkanskampanjer?
Janne Elvelid, policychef Sverige, 
Meta/Facebook, Henrik Lander-
holm, generaldirektör, Myndigheten 
för psykologiskt försvar, Anton Lif, 
rådgivande specialist inom informa-
tionspåverkan, Combitech, Char-
lotte Wagnsson, professor, Försvars-
högskolan. 

Varför får vi inte  
mer vård för pengarna?
Cecilia Andersson (C), ordförande 
för Södra hälso- och sjukvårdsnämn-
den, Västra Götalandsregionen, 
Suzanne Håkansson, Senior Director 
Government Affairs Europe and 
Nordic, AstraZeneca, Thomas 
Lindén, avdelningschef, Socialstyrel-
sen, Gerd Lärfars, ordförande för 
Rådet för nya terapier, NT-rådet, 
Mikael Svensson, professor i tilläm-
pad hälsoekonomi, Göteborgs uni-
versitet.

april

Sekretess mellan myndigheter – ett 
hinder för effektiv brottsbekämpning?
Kerstin Bynander, bokstavsutredare 
med uppdrag att utvärdera möjlighe-
terna till informationsutbyte mellan 
myndigheter, kommuner och arbets-
löshetskassor, Mattias Karlsson (M), 
riksdagsledamot, Sultan Kayhan (S), 
riksdagsledamot, Katrin Westling 
Palm, generaldirektör för Skattever-
ket, Nils Öberg, generaldirektör för 
Försäkringskassan.

Får familjer fel form av bidrag?
Åsa Karlsson Björkmarker, regering-
ens särskilda utredare, Carina Ohls-
son (S), ledamot i riksdagens social-
försäkringsutskott, Oliver Rosengren 
(M), kommunalråd i Växjö, Tapio 
Salonen, professor i socialt arbete vid 
Malmö universitet, Håkan Selin, 
docent i nationalekonomi och verk-
sam vid IFAU.

SNS Skåne: SNS Konjunkturråds-
rapport 2022: Offentlig upphandling
Sofia Lundberg, professor i national-
ekonomi, Gabriella Manieri, upp-
handlingschef, Malmö stad, Magnus 
N:son Engelbäck, regionchef, Före-
tagarna Syd, Catharina Piper, advo-
kat på Moll Wendén, specialiserad på 
offentlig upphandling.

Is there a need to regulate 
cryptocurrencies?
Martin Flodén, Deputy Governor of 
the Riksbank, Kristian Gårder, 
Co-Head of Equities at SEB, Antoi-
nette Schoar, Professor of Finance at 
the MIT Sloan School of Manage-
ment.

Vad kan vården  
lära av coronakrisen?
Anders Ahlsson, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör, Region Stockholm, 
Andreas Heddini, medicinsk chef för 
AstraZeneca i Norden, Sofia Ryd-
gren Stale, ordförande, Sveriges 
läkarförbund, Göran Stiernstedt, 
tidigare statlig utredare och ledamot 
i Coronakommissionen.

Vindkraft? Ja, men  
inte på min bakgård!
Emmyly Bönfors, kommunalråd för 
Centerpartiet och ordförande för 
miljö- och klimatnämnden, Göte-
borgs stad, Anders Frimert, socialde-
mokratisk riksdagsledamot och 
suppleant i näringsutskottet, Stephen 
Jarvis, biträdande professor i miljö-
ekonomi vid Institutionen för geo-
grafi och miljö vid London School of 
Economics and Political Science, 
Erik Lundin, forskare inom pro-
grammet Hållbar energiomställning 
vid IFN, Maria Röske, vd på BayWa 
r.e.

SNS Demokratiråd om vägval  
för starkare lokal demokrati
Gissur Ó Erlingsson, professor i 
statsvetenskap, Centrum för kom-
munstrategiska studier, Linköpings 
universitet, David Karlsson, profes-
sor i offentlig förvaltning, Förvalt-
ningshögskolan, Göteborgs universi-
tet, Jessika Wide, universitetslektor i 
statsvetenskap, Umeå universitet, 
Richard Öhrvall, biträdande univer-
sitetslektor i statsvetenskap vid Cen-
trum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet, Malin Arons-
son, kommundirektör i Kungsbacka, 
Urban Granström, kommunstyrel-
sens ordförande i Nyköpings kom-
mun.

Återträff SNS Samhällsprogram: 
Samtal med Rysslandsforskaren 
Martin Kragh
Martin Kragh, biträdande chef för 
Centrum för Östeuropastudier vid 
Utrikespolitiska institutet och docent 
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vid Institutet för Rysslands- och 
Eurasienstudier vid Uppsala universi-
tet.

maj

Hur ska Sverige säkra  
tillgången på forskarutbildade?
Anders Söderholm, generaldirektör, 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 
Anna Sandström, Science Policy and 
Relations Director Europe på Astra-
Zeneca, Anna-Karin Samuelson, 
HR-chef på Ericsson Sverige, Sanna 
Wolk, ordförande för Sveriges uni-
versitetslärare och forskare (SULF), 
Michael Fored, studierektor vid fors-
karutbildningen på Karolinska insti-
tutet.

Inkomstskillnader mellan könen
Anne Boschini, professor i national-
ekonomi vid Institutet för social 
forskning (SOFI) vid Stockholms 
universitet, John Ekberg, statistik-
ansvarig på Medlingsinstitutet, Moa 
Langemark, sparanalytiker på 
Avanza, Rasmus Cruce Naeyé, stats-
sekreterare hos arbetsmarknads- och 
jämställdhetsminister Eva Nord-
mark.

Vilka hållbarhetsfrågor aktualiserar 
kriget i Ukraina för investerare?
Bo Becker, professor i finansiell eko-
nomi, Handelshögskolan i Stock-
holm och Swedish House of Finance, 
Johanna Fager Wettergren, hållbar-
hetschef, Finansinspektionen, Kristin 
Magnusson Bernard, vd, Första 
AP-fonden.

Regelverk och marknadsvillkor för 
investeringar i ny kärnkraft
Thomas Tangerås, docent i national-
ekonomi och programchef vid IFN, 
Pär Olsson, professor i kärnenergi-
teknik vid KTH, Lisa Ranlöf, chef för 
enheten Tillståndsprövning kärntek-
nik vid Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Johan Svenningsson, vd Uniper Sve-
rige.

SNS årliga möte för vd- och 
gd-assistenter: Vilka forskningsresultat 
kan vi egentligen lita på? Samtal med 
Anna Dreber Almenberg
Anna Dreber Almenberg, professor i 
nationalekonomi vid Handelshög-
skolan i Stockholm.

SNS Skåne: Europa under  
attack – vart går EU?
Sverker Göransson, f.d. överbefälha-
vare, Rolf Gustavsson, journalist, 
Heléne Fritzon, Europaparlamenta-
riker (S), Olle Schmidt, f.d. Europa-
parlamentariker (L).

Artificiell intelligens inom vården – 
revolution med utmaningar?
Markus Lingman, överläkare och 
strateg på region Halland, utnämnd 
till årets AI-svensk 2020, Kristina 
Lång, forskare och docent i diagnos-
tisk radiologi vid Lunds universitet, 
Patrik Sundström, Chief Digital Offi-
cer på SKR.

Hur kan vi tillsammans  
minska brottsligheten?
Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshand-
larna, Andreas Carlson (KD), vice 
ordförande i justitieutskottet, Hanna 
Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminal-
vården, Gustaf Lantz (S), ledamot i 
justitieutskottet, Åsa Ljusberg, chef, 
enheten för trygghet och brottsföre-
byggande arbete, Stadsledningskon-
toret, Stockholms stad, Amir 
Rostami, docent i kriminologi vid 
Högskolan i Gävle och affilierad fors-
kare vid Institutet för framtidsstu-
dier, Camila Salazar Atías, kunskaps-
områdeschef, Fryshuset, Jerzy Sar-
necki, professor emeritus i krimino-
logi vid Stockholms universitet och 
senior professor i kriminologi vid 
Högskolan i Gävle.

After Work Seminar  
on the Value of Big Data
Anna Albinsson, CEO Whispr 
Group, Maryam Farboodi, the Jon 
D. Gruber Career Development Pro-
fessor and an Assistant Professor of 
Finance at the MIT Sloan School of 
Management, Sven Törnkvist, Head 
of EQT Digital.

SNS stora skattekonferens
Anna Almqvist, ekonom på enheten 
för ekonomisk politik, LO, Rune 
Andersson, grundare av och styrelse-
ordförande för Mellby Gård, Tho-
mas Andrén, välfärdsekonom, 
SACO, Spencer Bastani, docent i 
nationalekonomi verksam vid IFAU, 
Yvonne Bertlin, CFO och skattechef 
för AstraZeneca i Sverige, Ann-Marie 
Bjerström, skattechef, Uniper, Ulrika 
Blomqvist, vd, Bostadsrätterna, 
Camilla Brodin (KD), närings- och 
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energipolitisk talesperson, Daniel 
Bruhn, skattechef på Investor, Runar 
Brännlund, professor i nationaleko-
nomi vid Centrum för miljö- och 
naturresursekonomi, Handelshög-
skolan, Umeå universitet, Mattias 
Dahlberg, professor i finansrätt vid 
Uppsala universitet, Jakop Dalunde 
(MP), Europaparlamentariker, 
Mikael Damberg (S), finansminister, 
Peter Englund, professor emeritus i 
nationalekonomi vid Handelshög-
skolan i Stockholm, Johan Fall, chef 
för skatteavdelningen, Svenskt 
Näringsliv, Harry Flam, professor 
emeritus vid IIES vid Stockholms 
universitet, Anette Frumerie, vd, 
Rikshem, Åsa Hansson, docent i 
nationalekonomi vid Ekonomihög-
skolan, Lunds universitet, Martin 
Hofverberg, chefekonom, Hyres-
gästföreningen, Gustav Martinsson, 
docent och lektor i finansiell eko-
nomi vid Kungliga Tekniska högsko-
lan, Karin Pilsäter, utredare, skatter 
och ekonomisk politik, TCO, Per-
nilla Rendahl, professor i skatterätt 
vid Göteborgs universitet, Anna 
Sandberg Nilsson, skatteexpert mer-
värdesskatt, Svenskt Näringsliv, 
Håkan Selin, docent i nationaleko-
nomi och verksam vid IFAU, Gabriel 
Urwitz, grundare av och styrelseord-
förande för Segulah, Åsa Westlund 
(S), ordförande i finansutskottet, 
Anna Vikström (S), ledamot i skatte-
utskottet, Niklas Wykman (M), 
skatte politisk talesperson, andre vice 
ordförande i skatteutskottet.

juni

Lunchseminarium: Vem får bli chef?
Danielle Li, Class of 1922 Career 
Development Professor och Associ-
ate professor vid MIT Sloan School 
of Management, Magnus Tegborg, 
vd och medgrundare till Alumni, 
Louis-Pierre Lepage, biträdande 
professor vid Institutet för social 
forskning (SOFI), Peter Tai Chris-
tensen, teamchef på Unionens poli-
tiksektion.

Vad kan Sverige göra  
i kampen mot antibiotikaresistens?
Malin Grape, regeringens ambassa-
dör med fokus på antibiotikaresistens 
(AMR-ambassadör), Malin Parkler, 
vd Pfizer Sverige, Christina Åhrén, 
regionläkare, professor och ordfö-
rande Strama Västra Götaland.

Kommunala bolag:  
Fler nackdelar än fördelar?
Andreas Bergh, docent i national-
ekonomi vid Lunds universitet och 
vid IFN, Gissur Ó Erlingsson, pro-
fessor i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet, Centrum för kom-
munstrategiska studier, Björn Ljung 
(L), ordförande Stockholmshem och 
ledamot i Stockholms stads kom-
munfullmäktige, Eva-Maj Mühlen-
bock, partner vid Cirio advokatbyrå, 
Elisabeth Unell (M), oppositionsråd 
och 2:e vice ordförande i Västerås 
kommunstyrelse, 2:e vice ordförande 
Västerås Stadshus AB.

SNS ordinarie förtroenderådsmöte  
och sommarmingel 2022
Björn af Ugglas, doktor i medicinsk 
vetenskap vid Karolinska Institutet 
och strategisk verksamhetsutvecklare 
vid Karolinska Universitetssjukhuset, 
Mårten Palme, professor i national-
ekonomi vid Stockholms universitet, 
Åsa Hansson, docent i nationaleko-
nomi vid Lunds universitet, Hanna 
Jarl, Kriminalvårdsdirektör, Yvonne 
Bertlin, CFO och skattechef på 
AstraZeneca.

auguSti

Vad säger flyttlassen från Danmark 
till Sverige om migrationspolitiken?
Carl Bexelius, rättschef, Migrations-
verket, Cristina Bratu, forskare i 
nationalekonomi vid Aalto-universi-
tet, Matz Dahlberg, professor i 
nationalekonomi vid Institutet för 
bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala universitet, Rikard Larsson, 
riksdagsledamot för Socialdemokra-
terna och tidigare ledamot i Migra-
tionskommittén, Maria Malmer Ste-
nergard, riksdagsledamot och migra-
tions- och socialförsäkringspolitisk 
talesperson för Moderaterna, Till 
Nikolka, forskare i nationalekonomi 
vid Tyska ungdomsinstitutet, Cecilia 
Wikström, f.d. riksdagsledamot och 
EU-parlamentariker för Liberalerna, 
stiftelsedirektör Beijerstiftelsen och 
Anders Walls stiftelser.

Vem ska betala för näringslivets  
gröna omställning?
Hans Lindblad, bokstavsutredare, fil. 
dr och f.d. Riksgäldsdirektör, Hans 
Forssman, Senior Investment Mana-
ger Infrastructure på Skandia Mutual 
Life Insurance Co, Lina Håkansdot-
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ter, ansvarig för samhällskontakter på 
H2 Green Steel, Martin Janhäll, bok-
stavsutredare, Kersti Karltorp, bok-
stavsutredare, forskare och projektle-
dare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Fredrik Nilzén, hållbarhetchef på 
Swedbank.

Vad kan göras åt skjutvapenvåldet?
Philip J. Cook, ITT/Terry Sanford 
Professor Emeritus of Public Policy 
Studies och Professor Emeritus of 
Economics, Duke University i Dur-
ham, USA, Manne Gerell, docent i 
kriminologi vid Malmö universitet, 
Mia-Maria Magnusson, doktor i kri-
minologi, forskare vid Malmö uni-
versitet och polis. 

Använder universiteten  
skattemedlen på bästa sätt?
Mats Alvesson, professor i organisa-
tionsteori, Lunds universitet, Anders 
Kärnä, forskare i nationalekonomi 
vid IFN och Örebro universitet, Lars 
Strannegård, rektor, Handelshög-
skolan i Stockholm, Ulrika Wallén, 
policyexpert högskolepolitik, 
Svenskt Näringsliv.

SNS Skåne: SNS Demokratiråd 2022 
om vägval för starkare lokal demokrati
Anna Bubenko, lokalreporter, Sveri-
ges Radio, Gissur Ó Erlingsson, pro-
fessor i statsvetenskap, Centrum för 
kommunstrategiska studier, Linkö-
pings universitet, Jonas Rosenkvist, 
direktör med ansvar för intern led-
ning och stöd, Malmö stad, Karin 
Svensson Smith, förtroendevald för 
Miljöpartiet, Richard Öhrvall, biträ-
dande universitetslektor i statsveten-
skap vid Centrum för kommunstra-
tegiska studier, Linköpings universi-
tet.

Mingla med experterna:  
Hur påverkar cyberbrott företagen?
Pontus Johnson, professor i nätverk 
och systemteknik vid KTH samt 
föreståndare för Centrum för cyber-
försvar och informationssäkerhet, 
Karl Lallerstedt, säkerhetspolicy-
ansvarig på Svenskt Näringsliv, Mar-
cus Murray, it-säkerhetsexpert och 
grundare av det svenska säkerhetsfö-
retaget Truesec, Therese Naess, chef 
på Nationellt cybersäkerhetscen-
trum.

September

Elbrist i storstäderna
Henrik Bergström, Head of Public 
Affairs, Ellevio, Niclas Damsgaard, 
chefsstrateg, Svenska kraftnät, Pär 
Holmberg, docent i nationaleko-
nomi och forskare vid IFN, Anna 
König Jerlmyr (M), finansborgarråd i 
Stockholms stad, Thomas Tangerås, 
docent i nationalekonomi och pro-
gramchef för forskningsprogrammet 
Hållbar energiomställning vid IFN.

Karriärvägar efter disputation
Anna Segerstedt, enhetschef på 
strukturenheten, budgetavdel-
ningen, Finansdepartementet, fil.dr i 
nationalekonomi, Jan Teorell, pro-
fessor i statsvetenskap vid Stock-
holms universitet, Ann Öberg, vd 
Almega, fil.dr i nationalekonomi, 
Fredrik Hillelson, vd och grundare 
Novare.

Eftervalsanalys på SNS
Lovisa Arvidsson, ledarskribent på 
Aftonbladet, Anna Dahlberg, politisk 
redaktör, Expressen, Henrik Eken-
gren Oscarsson, professor i statsve-
tenskap och chef för Valforsknings-
programmet vid Göteborgs universi-
tet.

Argument för fortsatt tillväxt
John Van Reenen, Ronald Coase 
Chair in Economics samt professor 
och föreståndare för Programme on 
Innovation and Productivity, Lon-
don School of Economics, Sven-
Olov Daunfeldt, chefsekonom på 
Svenskt Näringsliv, Laura Hartman, 
chefsekonom på LO.

Framtidens äldreomsorg
Malin Appelgren, tillväxt-, mark-
nads- och kommunikationsdirektör, 
Ambea, Greger Bengtsson, samord-
nare äldreomsorg, SKR, Lisa Bon-
desson, samhällspolitisk chef, Kom-
munal, Eva Christiernin, kommunal-
råd (S) och ordförande äldrenämn-
den, Uppsala kommun, Babbs 
Edberg, förvaltningsdirektör, äldre- 
samt vård- och omsorgsförvalt-
ningen, Göteborgs Stad, Patric 
Hamilton, kommunalråd (M), Täby 
kommun, Åsa Lindestam, ordfö-
rande, Pensionärernas riksorganisa-
tion (PRO), Sara Olofsson, med dr 
och projektledare vid IHE, Ulf Pers-
son, professor och senior rådgivare 

vid IHE, Maria Price, kanslichef, 
Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA), Stefan Svanström, 
chef samhällskommunikation, 
Attendo, Olivia Wigzell, generaldi-
rektör Socialstyrelsen, Ulrika Win-
blad, professor i hälso- och sjuk-
vårdsforskning, Uppsala universitet.

Betydelsen av att gå  
i en fristående gymnasieskola
Pontus Bäckström, utredningschef, 
Lärarnas Riksförbund, Karin 
Edmark, docent vid Institutet för 
social forskning (SOFI), Stockholms 
universitet, Ulla Hamilton, vd, 
Friskolornas riksförbund, Lovisa 
Persson, forskare vid IFN och Hög-
skolan Kristianstad, Helén Ängmo, 
generaldirektör, Skolinspektionen.

Balansgången mellan  
industri- och klimatpolitik
Karin Comstedt Webb, vice vd, Hei-
delbergCement Sverige, Shon Fer-
guson, universitetslektor och docent 
vid Institutionen för ekonomi vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, Rikard 
Forslid, professor i nationalekonomi 
vid Stockholms universitet, Cecilia 
Hermansson, vice ordförande för 
Klimatpolitiska rådet, docent och 
forskare i fastighetsekonomi och 
finans på KTH, Tomas Hirsch, 
Director and Head of Energy and 
ETS, SSAB, Mark Sanctuary, fors-
kare vid Svenska Miljöinstitutet.

oKtober

Digital undervisning –  
hur påverkas högskolestudenters  
betyg och välmående?
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, 
Luleå tekniska universitet, Adrian 
Mehic, doktorand i nationaleko-
nomi, Lunds universitet, Jannie Jep-
pesen, vd, Swedish EdTech Industry, 
Linn Svärd, ordförande, Sveriges för-
enade studentkårer (SFS).

Avtalsrörelsen 2023
Lars Calmfors, professor emeritus i 
nationalekonomi vid IIES och IFN, 
Mattias Dahl, vice vd Svenskt 
Näringsliv, Hedda Mann, chefsjurist 
Arbetsgivarverket, Jeanette Hed-
berg, förhandlingschef SKR, Tor-
björn Johansson, avtalssekreterare 
LO, Martin Wästfelt, ordförande 
förhandlingschefsgruppen PTK och 
förhandlingschef Unionen.
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Elnätsmarknaden i Sverige  
och våra grannländer
Elin Krona, jurist med inriktning 
elnätsjuridik, Energiföretagen, Erik 
Lundin, forskare inom programmet 
Hållbar energiomställning vid IFN, 
Helena Olssén, strategichef, Mälar-
Energi, Tony Rosten, avdelningschef 
för nätreglering, Energimarknads-
inspektionen, Magnus Söderberg, 
professor i företagsekonomi vid aka-
demin för företagande, innovation 
och hållbarhet, Högskolan i Halm-
stad, Daniel Waluszewski, huvudse-
kreterare för Utredningen om över-
syn av regleringen på el- och natur-
gasområdena.

God svenska – vägen till arbete?
Catharina Bildt Grape, expert på 
migration, integration och arbets-
marknadsfrågor på Företagarna, Ste-
fan Eriksson, docent i nationaleko-
nomi vid Uppsala universitet, Chris-
tian Horne, HR- och hållbarhetsdi-
rektör på omsorgsföretaget Ambea, 
Dan-Olof Rooth, professor i natio-
nalekonomi vid Stockholms universi-
tet.

Energikrisen – lösningar  
på kort och lång sikt
Lina Bertling Tjernberg, professor i 
elkraftnät vid KTH, Pär Holmberg, 
docent i nationalekonomi och fors-
kare vid IFN, Anton Steen, ansvarig 
för Public Affairs på Fortum Sverige, 
Malin Stridh, avdelningschef elmark-
nad på Svenska kraftnät.

november

Inför det svenska EU-ordförandeskapet
Lars Danielsson, ambassadör och 
myndighetschef för Sveriges ständiga 
representation vid Europeiska unio-
nen, Ylva Johansson, EU-kommis-
sionär med ansvar för inrikes frågor, 
Eva Lindström, svensk ledamot av 
Europeiska revisionsrätten, Thomas 
Östros, vicepresident vid Europeiska 
investeringsbanken (EIB).

Står svensk ekonomi inför en kris?
Kristin Magnusson Bernard, vd För-
sta AP-fonden, Günther Mårder, vd 
Företagarna, Staffan Salén, vd Salé-
nia, Pär Österholm, professor i finan-
siell ekonomi vid Örebro universitet.

Jämställdhet i toppen – är 
mansdominansen ett hinder?
Tove Dahlgren, vice vd för Stiftelsen 
AllBright, Caroline Henricson, part-
ner på McKinsey & Company, Eva 
Ranehill, forskare i nationalekonomi 
vid Lunds universitet och Göteborgs 
universitet.

SNS Skåne: Hur klarar  
vi värmen i vinter?
Malin Dahlroth, vd för Sysav, Sezgin 
Kadir, vd för Kraftringen, Thomas 
Tangerås, docent i nationalekonomi 
och programchef för forskningspro-
grammet Hållbar energiomställning 
vid IFN.

Offentlig upphandling av digitala 
system
Sofia Lundberg, rektor och professor 
i nationalekonomi vid Handelshög-
skolan vid Umeå universitet, Rikard 
Jermsten, generaldirektör, Konkur-
rensverket, Peter Kjäll, näringspoli-
tisk expert, TechSverige, Maria Lax-
vik, IT-direktör, Stockholm stad, 
Johan Torstensson, Sverigechef, Tie-
toEVRY.

Lönar sig komvux?
Per Andersson, verksamhetschef och 
rektor, JENSEN komvux, Sofia 
Hylander, utredare på TCO, Linn 
Karlsson, doktor i nationalekonomi 
och analytiker på Tillväxtverket, 
Annika Wallenskog, chefsekonom på 
SKR.

Sociala insatser för att  
minska brottsligheten
Johan Franck, professor vid och 
verksamhetschef för Beroendecen-
trum Stockholm, FoUU-direktör för 
Stockholms läns sjukvårdsområde, 
Randi Hjalmarsson, professor i 
nationalekonomi vid Göteborgs uni-
versitet, Johan Hultberg (M), leda-
mot i socialutskottet, Åsa Ljusberg, 
chef på enheten för trygghet och 
brottsförebyggande arbete, Stadsled-
ningskontoret, Stockholms stad, 
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice 
ordförande i socialutskottet.

Volatila energimarknader och nya 
risker för den finansiella stabiliteten i 
Europa
Paulina Dejmek-Hack, direktör för 
allmänna frågor, Generaldirektoratet 
för finansiell stabilitet, finansiella 
tjänster och kapitalmarknadsunio-

nen, Europeiska kommissionen (DG 
FISMA), Karolina Ekholm, Riks-
gäldsdirektör, Riksgälden, Vincent 
Maurin, lektor, Institutionen för 
finansiell ekonomi, Handelshögsko-
lan i Stockholm,  Daniela Peterhoff, 
President Clearing and Head Euro-
pean Markets Strategy, Nasdaq, Mats 
Persson, VP, Trading and Asset 
Optimisation, Fortum.

Kvinnors pris för makten? Hot och 
våld mot svenska politiker
Karin Enström, partisekreterare för 
Moderaterna, Sandra Håkansson, 
doktorand i statsvetenskap vid Upp-
sala universitet, Emanuel Karlsten, 
journalist och vinnare av Stora Jour-
nalistpriset 2020 i kategorin Årets 
förnyare samt föreläsare om sociala 
medier, Anna-Lena Pogulis, projekt-
ledare för SKR:s överenskommelse 
med regeringen inom hat, hot och 
våld mot förtroendevalda, Annika 
Strandhäll, förbundsordförande för 
S-kvinnor och tidigare statsråd. 

december

SNS Job Market 2022
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Rapporter
 

 
 

Under 2022 lanserades 20 
publikationer. 

Antalet nedladdningar av 
publikationer från SNS 
webbsida var drygt 13 200. Den 
mest nedladdade rapporten var 
»Demokratirådets rapport 
2022. Den lokala demokratins 
vägval«.

elbriSt i StorStäderna  
– ett marKnadSperSpeKtiv
Pär Holmberg, Thomas Tangerås
Bristande kapacitet i elnätet ger allt 
större regionala obalanser i elförsörj-
ningen och att bygga ut elnätet tar 
tid. Men marknaden skulle kunna 
minska problemet med lokal elbrist 
om utformningen av landets elområ-
den görs om, skriver forskarna.

att Kartlägga  
värdet av äldreomSorg
Sara Olofsson, Ulf Persson
Äldreomsorgens utformning och 
organisation har förändrats över tid. 
En förändring som pågår är införan-
det av välfärdsteknik, till exempel 
kameraövervakning och läkemedels-
robotar. I dag saknas dock en metod 
för att ta reda på vad nuvarande och 
framtida mottagare av äldreomsorg 
värderar. Utan dessa kunskaper riske-
rar omstruktureringen av äldre-
omsorgen ske på ett sätt som på sikt 
minskar de äldres välbefinnande. 
Utifrån en litteraturgenomgång dis-
kuterar författarna hur individers 
preferenser för äldreomsorg kan 
kartläggas för att förstå vad som ger 
mest värde.

KoldioxidläcKage  
eller KonKurrenSfÖrdel?  
om balanSgÅngen mellan 
induStri- och KlimatpolitiK
Shon Ferguson, Rikard Forslid, Mark 
Sanctuary
Hittills har miljökraven i Sverige inte 
fått svensk industri att flytta produk-
tion och utsläpp utomlands i någon 
större utsträckning. Det beror bland 
annat på företagens låga kostnader 
för koldioxidutsläpp samt tillgång till 
billig och ren el. Men situationen kan 
förändras när priserna nu stiger, vil-
ket ställer krav på framtida klimat- 
och industripolitik, skriver forskarna.

analyS av priSer och reglering 
pÅ den SvenSKa elnätS-
marKnaden. vad Kan vi lära av 
vÅra grannländer?
Erik Lundin, Magnus Söderberg
Elnätspriserna har ökat mer i Sverige 
än i våra nordiska grannländer. I 
samma länder ställs också hårdare 
krav på att elnätsföretagen ska göra 
löpande effektiviseringar. Det finns 
därför tecken på att den svenska reg-
leringen av elnäten inte fungerar till-
fredsställande.

KonjunKturrÅdetS rapport 
2022: offentlig upphandling 
– i gränSlandet mellan 
eKonomi och juridiK
Sofia Lundberg, Malin Arve, Mats A 
Bergman, Lars Henriksson
Ett stort problem med offentlig upp-
handling är att upphandlarna inte får 
ta hänsyn till tidigare erfarenheter av 
leverantörerna när de bedömer 
anbud. För att avhjälpa detta föreslår 
SNS Konjunkturråd att det införs 
ratingsystem för leverantörer till 
offentlig sektor, liknande de nättjäns-
ter som finns för till exempel taxi och 
hotell.

hÖga KoStnader och lÅg 
patientnytta – att värdera 
inSatSer i hälSo- och SjuKvÅrd
Mikael Svensson
I dag spenderas motsvarande 11 pro-
cent av Sveriges BNP på hälso- och 
sjukvård och kostnaderna har ökat 
över tid både i kronor och som andel 
av vår totala samhällsekonomi. Trots 
detta rapporteras återkommande om 
köer, resursbrist och svårigheter att 
finansiera nya behandlingar. Priorite-
ringsfrågor blir därför allt viktigare. 
Rapporten undersöker om dagens 
processer för prioritering i hälso- och 
sjukvården säkerställer att det som 
införs ger verklig patientnytta till en 
rimlig kostnadseffektivitet.

demoKratirÅdetS  
rapport 2022: den loKala 
demoKratinS vägval
Gissur Ó Erlingsson, David Karlsson, 
Jessika Wide, Richard Öhrvall
Det måste bli tydligare vem som fak-
tiskt styr kommunerna, menar SNS 
Demokratiråd 2022, som föreslår en 
rad reformer för att främja rättssäker-
het och ansvarsutkrävande i Sveriges 
kommuner. Rådet efterlyser också en 
tydligare arbetsfördelning mellan 
politiker och tjänstemän.

ett SKatteSyStem fÖr  
Sverige i en global värld
Åsa Hansson
Sänk skatten på arbete, inför enhetlig 
moms och rak kapitalbeskattning, 
föreslår nationalekonomen Åsa 
Hansson. Mycket har förändrats 
sedan den stora skattereformen 
1990–91. Om skattesystemet görs 
om utifrån dagens förutsättningar 
kan Sverige få högre tillväxt och sys-
selsättning, menar hon.
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god SvenSKa – vägen till 
arbete fÖr utriKeS fÖdda?
Stefan Eriksson, Dan-Olof Rooth
I rapporten undersöker författarna 
vilka svenskkunskaper som krävs för 
att få ett jobb och hur väl de utlands-
födda lever upp till dessa krav. Stu-
dien bygger bland annat på en enkät-
undersökning med svar från drygt 
800 rekryterare samt registerdata om 
utlandsföddas svenskkunskaper.

Social policieS  
aS crime control
Randi Hjalmarsson
Politiker underskattar ofta sociala 
insatsers betydelse för att minska 
brottsligheten. De kan vara väldigt 
kostnadseffektiva eftersom till exem-
pel mer utbildning inte bara bidrar 
till minskad brottslighet, utan också 
gynnar samhället på andra sätt.

SNS ANALYS
SnS analyS 83. gynnaS SmÅ-
fÖretag av SänKt bolagSSKatt?
Jarkko Harju, Aliisa Koivisto, Tuomas 
Matikka
Att sänka skatten för företag brukar 
ses som ett sätt att öka tillväxten och 
investeringarna i ekonomin. Den 
strategin är inte given, menar förfat-
tarna. De ser inga tydliga belägg för 
att sänkt bolagsskatt får små aktiebo-
lag att investera mer.

SnS analyS 84. iS nimbyiSm 
Standing in the Way of the 
clean energy tranSition?
Stephen Jarvis
Den förnybara energiproduktionen 
måste öka rejält till år 2050, visar 
prognoser. Men även om många väl-
komnar nya sol- och vindkraftspro-
jekt, vill betydligt färre ha sådana där 
de bor. Motståndet kan minskas 
genom att förbättra planeringspro-
cesser och göra projekten mer lön-
samma för de närboende.

SnS analyS 85. Kommunala 
bolag: fler nacKdelar än 
fÖrdelar?
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson
Antalet kommunala bolag har ökat 
kraftigt sedan 1970-talet. År 2021 var 
de 1 724 stycken och omsatte nästan 
5 procent av BNP. Det finns en rad 
problem med bolagisering av kom-
munal verksamhet, bland annat bris-

tande insyn, intressekonflikter, effek-
tivitetsproblem och risk för korrup-
tion, anser författarna.

SnS analyS 86. SpridningS-
effeKter av StriKtare 
invandringSpolitiK
Cristina Bratu, Matz Dahlberg,  
Till Nikolka
När Danmark skärpte reglerna för 
familjeåterförening 2002 fick det fler 
att flytta till Sverige. Det visar hur ett 
EU-lands migrationspolitik kan 
påverka andra medlemsstater. 

SnS analyS 87. allt fler 
hÖgutbildade 
adminiStratÖrer pÅ 
univerSiteten – avlaStning 
eller belaStning?
Anders Kärnä
Sedan millennieskiftet har antalet 
chefer och högutbildade inom admi-
nistrationen ökat kraftigt på landets 
högskolor och universitet. Det är 
oklart varför. Men om trenden håller 
i sig kan det ge sämre förutsättningar 
för lärosätenas forskning och under-
visning.

SnS analyS 88. reSultat  
och betygSättning  
i gymnaSiefriSKolor
Karin Edmark, Lovisa Persson
Fristående gymnasieskolor ger högre 
betyg än kommunala. Det gynnar 
friskoleelever, men skapar orättvisor 
om betygen inte speglar en högre 
kunskapsnivå.

SnS analyS 89. hur pÅverKaS 
StudenterS välmÅende och 
betyg av digital underviSning?
Adrian Mehic
Under coronaviruspandemin ställde 
svenska högskolor och universitet 
om till digital undervisning under 
drygt tre terminer. Denna rapport 
jämför tre undervisningsformer: 
campusundervisning, fullständig dis-
tansundervisning och hybridunder-
visning. Jämförelser görs både med 
avseende på betyg och välmående. 
Rapporten beskriver även hur kön 
och socioekonomisk status påverkar 
utfallet av de olika undervisningsfor-
merna.

SnS analyS 90. hur pÅ verKaS 
KvinnorS ledarSKap av gruppenS 
KÖnSSammanSättning?
Eva Ranehill, Anna Sandberg
Genom ett ekonomiskt experiment 
visar författarna att den seglivade 
könssegregeringen på höga befatt-
ningar delvis kan bero på att kvinnor 
påverkas negativt av att arbeta i mil-
jöer med en stor andel män.

SnS analyS 91. lÖnar Sig 
hÖgSKoleStudier efter Komvux?
Linn Karlsson
Att studera på högskola efter att ha 
läst in behörighet på komvux har 
varit lönsamt även för äldre personer 
med arbetslivserfarenhet. Än mer 
lönsamt kan det bli med nya omställ-
ningsstudiestödet. 

SnS analyS 92. betalar Kvinnor 
ett hÖgre priS fÖr maKten? 
hot och vÅld mot SvenSKa 
politiKer
Sandra Håkansson
Framträdande kvinnliga politiker 
utsätts för mer hat och hot än sina 
manliga kollegor. Följden blir att 
kvinnor tystas i debatten.



31

Vetenskapligt råd

 

 
 

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 är att:
Bistå med idéer och råd om 
SNS forsknings långsiktiga 
inriktning.

Ge råd inför beslut om enskilda 
forskningsprojekt och ger 
forskningsledarna råd vid 
behov.

Sprida information om SNS i 
den akademiska världen.

Bistå vid forskarrekrytering.

Följa varje forskningsprojekt 
genom att en ledamot, eller en 
annan forskare som utses av 
rådet, medverkar i projektets 
referensgrupp som rådets 
representant.

Utvärdera att SNS följt sina 
processer 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 national-
ekonomi, Uppsala universitet.

Karin Jonnergård, professor i företags-
ekonomi, Lunds universitet.

Martin Hällsten, professor i sociologi, 
Stockholms universitet.

Katarina Nordblom, professor i national-
ekonomi, Göteborgs universitet.

Robert Lundmark, professor i national-
ekonomi, Luleå tekniska universitet.

Per Strömberg, professor i finansiell 
ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
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Forskningsfinansiärer
 

 

 
SNS forskningsprojekt 
finansieras med stöd av anslag 
från forskningsråd och 
forskningsstiftelser samt av 
bidrag från företag, myndighe-
ter och organisationer som 
ingår i projektens 
referensgrupper. 

bidragSgivare genom 
medverKan i SnS 
referenSgrupper 2022
Akavia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arvarn Security
AstraZeneca
Attendo
Bankföreningen
Bostadsrätterna
Byggföretagen
Chalmers tekniska högskola
Deloitte
Domstolsverket
E.ON
Einar Mattsson
Elentreprenörerna
Ellevio
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
EQT
FAR
Fastighetsägarna
Finansinspektionen
Forskningsrådet Formas
Forskningsrådet Forte
Fortum
Försäkringskassan
Getinge
Göteborg Energi
Göteborgs Stad
Hemfrid
Holmen
Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO)
Installatörsföretagen
Investor
Jernhusen
JM
KK-stiftelsen
Kommunal
Kommuninvest

Kraftringen
Kriminalvården
Kronofogden
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lantmännen
Livsmedelshandlarna
Läkarförbundet
Länsförsäkringars forskningsfond
Malmö stad
Mannheimer Swartling
Mellby Gård
Min Doktor
MKB
Nacka kommun
Newsec
Pfizer
Piteå kommun
Praktikertjänst
Ramboll
Region Halland
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige
Saab
SACO
SCA
Scania
SEB
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skatteverket
Sophiahemmet
SOS Alarm
SSAB
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholm Exergi
Stockholms stad
Stockholms universitet
Stora Enso
SVCA
Svensk Försäkring

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
(Byggnads)

Svenska kraftnät
Svenskt Näringsliv
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
Sveriges läkarförbund
Swedbank
Tandvårds- och läkemedelsför-

månsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Trafikverket
Transportföretagen
Trygghetsrådet TRR
Tågföretagen
Täby kommun
Uniper
Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
Vardaga
Vattenfall
Vetenskapsrådet
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen (VGR)
White Arkitekter

forSKningSrÅd och StiftelSer 
Som bidrar till SnS 
forSKningSprojeKt och 
mÖteSSerier 2022
Bertil Edlunds stiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius 

Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet



33

Medlemmar
 

 
 

Drygt 290 av Sveriges främsta  
företag, myndigheter och 
organisationer var medlemmar 
i SNS under 2022. De bidrar 
genom sitt medlemskap till 
SNS vision om ett gemensamt 
kunskapsbyggande för ett 
bättre samhälle. 

Adelis Equity Partners
Advokatfirman Vinge
Afa Försäkring
Akademiska Hus
Akavia
Alecta
Alfa Laval
Almega
ALMI Företagspartner
Altor Equity Partners
Alumni
AMF
Andra AP-fonden
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arkitektkopia
AstraZeneca
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza
Avarn Security
Axel Johnson
Axfood
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)
Domstolsverket
E.ON Sverige
Ecolean
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Electrolux
Ellevio
Energiföretagen Sverige
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
EQT
Ericsson
Ersta diakoni
European Investment Bank
Exportkreditnämnden
EY
Fabege
FAR
Fastighetsägarna Sverige
Finansförbundet
Finansinspektionen
Fjärde AP-fonden
Folkbildningsrådet
Folksam
Fondbolagens Förening
Forskningsrådet Formas
Forte
Fortum Sverige
Företagarna
Första AP-fonden
Försäkringskassan
Getinge
Google Sverige/Google Sweden
Grant Thornton Sweden

Gröna arbetsgivare
Gullers Grupp
Göteborg Energi
Göteborgs Stad
H&M
Hallvarsson & Halvarsson
Hanaholmen-Kulturcentrum
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
Industriarbetsgivarna
Industrivärden
Industrifonden
Inspektionen för arbetslöshets-

försäkringen (IAF)
Inspektionen för socialförsäkringen 

(ISF)
Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO)
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jernhusen
Jernkontoret
JM
Jurie Advokat
Jämställdhetsmyndigheten
Kantar Sifo
Karlstads universitet
Kekst CNC Stockholm
Kivra
KK-stiftelsen
Klarna
Kommerskollegium
Kommunal
Kommuninvest i Sverige
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
KPA Pensionsförsäkring
KPMG
Kraftringen
Kreab
Kriminalvården
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Kronofogden
Kry
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
L E Lundbergföretagen
Ledarna
LIF
Lifco
Linde
Livsmedelshandlarna
LKAB
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Luftfartsverket
Lumo Advice
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Sak
Malmö stad
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
McKinsey & Company
Medlingsinstitutet
Mellby Gård
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
Nordstjernan
Novare
Odgers Berndtson
Oliver Wyman
Omställningsfonden
Oriflame
Patent- och registreringsverket 

(PRV)
Paues Åberg Communications
Pensionsmyndigheten
Piteå kommun
PostNord
Praktikertjänst
Preem
Procuritas Capital Investors  

VI Holding
PwC
RAM Rational Asset Management
Region Halland
Riksbankens Jubileumsfond
Riksgälden

Rikshem
Riksrevisionen
RISE
Roschier Advokatbyrå
Saab
Saco
Sagax
Salénia
SCA
Scania
SEB
Segulah
Sehlhall Fastigheter
Siemens Energy
Sjunde AP-fonden
SKAGEN Fonder
Skandia
Skandia Fastigheter
Skanska
Skatteverket
Skellefteå Kraft
Skolverket
SmåKom
Sobona
Sophiahemmet
SOS Alarm Sverige
Sparbankernas Riksförbund
Sparbanken Skåne
SPP Pension och försäkring
SSAB
Statens servicecenter
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stena
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens 

Forsknings- och Utvecklingsfond
Stockholm Exergi
Stockholms Handelskammare
Stockholmsmässan
Stockholms stad
Stockholms universitet
Stora Enso
Stronghold Invest
Structor
Studentbostadsföretagen
SVCA
Sveafastigheter
Sveaskog
Swedac
Swedavia
Swedbank
Svefa
Svensk Exportkredit
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska ESF-rådet
Svenska institutet
Svenska kraftnät
Sveriges Allmännytta
Sveriges Företagshälsor

Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Privattandläkarförening
Sveriges riksbank
Sysav
Systembolaget
Söderberg & Partners
Södra Skogsägarna
Tandvårds- och läkemedelsför-

månsverket, TLV
Teknikföretagen
Telenor Connexion
Teracom
Tetra Laval
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tjänstemännens centralorganisation 

TCO
Traction
Trafikverket
Transportföretagen
Tredje AP-fonden
Triton Advisers Sweden
TRR Trygghetsrådet
Trygghetsfonden TSL
Trygghetsstiftelsen
Trä- och Möbelföretagen (TMF)
Tågföretagen
Täby kommun
Unionen
Uniper
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
Vasakronan
Vattenfall
Vinnova
Vision
Volati
Volvo
Volvo Cars
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
White Arkitekter



35

SNS Skåne

Lokalgruppen SnS Skåne utgör en 
viktig mötesplats för näringsliv, 
offentlig förvaltning, universitet och 
högskola i regionen. Inriktningen är 
att skapa program med koppling till 
SnS forskning och rapportutgivning 
blandat med aktuella samhällsfrågor 
på regional och lokal nivå. 

SNS Skånes styrelse
ordfÖrande
Thomas Pålsson, partner, Aspekta

SeKreterare
Philip Tönning, Aspekta

ledamÖter
Pia Kinhult, rådgivare, European 

Spallation Source, ESS
Mikael Stamming, f.d. utvecklings-

direktör, Region Skåne
Pernilla Ström, styrelseproffs
Margaretha Söderström, Kommuni-

kationschef MKB Fastighets AB
Ola Yndeheim, enhetschef i Malmö 

stad

mÖten 2022
 › SNS Konjunkturrådsrapport 2022: 

Offentlig upphandling
 › Europa under attack – vart går EU?
 › SNS Demokratiråd 2022 om väg-

val för starkare lokal demokrati
 › Hur klarar vi värmen i vinter?
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Styrelse

Patrik Tigerschiöld
Ordförande sedan 2021, styrelseord-
förande i Bure, Mycronic och Cavotec. 
Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA).

Ann Carlsson
Vice ordförande, vd för Systembolaget, 
styrelseledamot i Svensk Handel, Svenskt 
Näringsliv och Vattenfall.

Magnus Hall
Styrelseordförande i Höganäs AB, NTM 
Media, Södra och Göta Kanal. Ledamot i 
Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien 
(IVA).

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 
förtroenderådssammanträde, 
då även ordförande utses av 
rådet, för en mandatperiod om 
ett år. Styrelsen sammanträder 
fyra gånger per år.

SNS valberedning: 
Magnus Tegborg, Alumni 
(ordförande), Gustav Bard, 
Adelis Equity Partners, Anna 
Dreber Almenberg, 
Handelshögskolan i 
Stockholm, Eva Gidlöf, 
Mondrago Consulting, och 
Staffan Salén, Salénia, 
förtroenderådets ordförande.

Revisorer:
Tomas Mathiesen, aukt. 
revisor, KPMG, ordinarie

Fredrik Sjölander, aukt. revisor, 
KPMG, suppleant

Lekmannarevisorer:
Eva Fernvall, styrelseordfö-
rande, Inera, ordinarie

Torbjörn Becker, director, SITE, 
suppleant
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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 Kungl. Ingenjörs-
vetenskapsakademin (IVA) och Kungliga 
Vetenskapsakademin (KVA).

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

Sara Öhrvall
Senior Advisor Axel Johnson, Styrelse-
ledamot Investor, Axfood, Axel Johnson 
International, Bonnier Books. Styrelse-
ordförande Humla och Pontus Schultz 
stiftelse.

Klas Tikkanen
Operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic 
Capital.
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Förtroenderåd
 

 
 

 
SNS är en oberoende ideell 
förening. Föreningens högsta 
beslutande organ är SNS 
förtroenderåd som består av 
forskare och ledande besluts-
fattare i näringsliv och offentlig 
förvaltning. Förtroenderådet 
utser SNS styrelse och 
revisorer. SNS valberedning 
föreslår ledamöter för inval till 
förtroenderådet och styrelsen.

ordfÖrande
Staffan Salén

vice ordfÖrande
Kerstin Hessius
Kerstin Sahlin

Övriga valda ledamÖter
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Tommy Andersson, Lunds  

universitet
Stina Andersson, Bonnier
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Ekonomihögskolan 

vid Lunds universitet
Karin Apelman, FAR
Rutger Arnhult, Castellum
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Daniel Barr, Pensionsmyndigheten
Bo Becker, Handelshögskolan i 

Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan 

i Stockholm/Stockholm Institute 
of Transition Economics, SITE

Jens Bengtsson, Roschier
Li Bennich-Björkman, Uppsala  

universitet
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure 

Investment Bank
Mats Bergman, Södertörns högskola
Fredrik Bergström
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist,  

Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Henrik Borelius, Side System

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
Karin Bäckstrand, Stockholms  

universitet
Maria Bratt Börjesson, Statens  

Väg- och transportforsknings-
institut, VTI

Lars Calmfors, Stockholms  
universitet/Institutet för interna-
tionell ekonomi, IIES

Tomas Carlsson, NCC
Eva Cederbalk, Cederbalk  

Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs  

universitet
Jan Dernestam, Mannheimer  

Swartling
Anna Dreber Almenberg,  

Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Zofie Duvander, Stockholms 

universitet
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Axel Johnson
Henrik Ekengren Oscarsson,  

Göteborgs universitet
Karolina Ekholm, Riksgälden
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Mikael Elinder, Uppsala universitet
Tore Ellingsen, Handelshögskolan  

i Stockholm
Erik Engellau-Nilsson, Norrsken 

Foundation
Lars Engwall, Uppsala universitet
Charlotte Erkhammar, Kreab
Gissur Ó. Erlingsson, Linköpings 

universitet
Eva Fernvall, Inera
Harry Flam, Stockholms  

universitet/Institutet för interna-
tionell ekonomi, IIES

Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Peter Fredriksson, Uppsala  

universitet
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Peab

Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde  

AP-fonden
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton, Luleå tekniska  

universitet
Åsa Hansson, Lunds universitet
Anna-Karin Hatt, LRF
Marika Hedin, Riksbankens  

Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska 

rådet
Staffan Helgesson, Creandum
Magnus Henrekson, Institutet för 

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

Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, 
IFAU

Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann, E.ON
Peter Hofvenstam, Nordstjernan
Livia Holm, Kry
Linda Höglund, Klarna
Staffan Isling, Sveriges Kommuner 

och Regioner, SKR
Kent Janér, Blue Marlin
Anneli Jansson, Humlegården  

Fastigheter
Christian W. Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkredit-

nämnden
Rikard Josefson, Avanza
Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska 

högskolan
Maria Khorsand, SOS Alarm
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, Högskolan Väst
Johan Lindehag, Ellevio
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk  

Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB  

L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
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Johannes Lindvall, Göteborgs  
universitet

Sofia Lundberg, Handelshögskolan 
vid Umeå universitet

Stefan Lundgren
Annika Lundius, Industrivärden
Kristin Magnusson Bernard, Första 

AP-fonden
Cecilia Magnusson Sjöberg,  

Stockholms universitet
Sarah McPhee, Bure Equity
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska 

kraftnät
Kristoffer Melinder, Nordic Capital
Maria Mindhammar, Arbets-

förmedlingen
David Mindus, Sagax
Harald Mix, Altor Equity Partners
Eva-Maj Mühlenbock, Cirio  

Advokatbyrå
Günther Mårder, Företagarna
Ulrika Mörth, Stockholms  

universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltnings-

rådgivaren Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet 

och Institutet för Näringslivsforsk-
ning, IFN

Johanna Norberg, Danske Bank  
Sverige

Katarina Nordblom, Göteborgs  
universitet

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, Ekonomistyrnings-

verket
Mårten Palme, Stockholms  

universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson
Mattias Perjos, Getinge
Yvonne Pernodd, Almega
Torsten Persson, Stockholms  

universitet/Institutet för interna-
tionell ekonomi, IIES

Ingrid Petersson, Formas
Thomas Pålsson, Aspekta, ordfö-

rande i SNS lokalgrupp Skåne
Pär-Jörgen Pärson, Northzone
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms univer-

sitet/Institutet för social forsk-
ning, 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, Kungl. Vetenskaps-

akademien
Anitra Steen, Afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, Institutet 

för hälso- och sjukvårdsekonomi, 
IHE

Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan 

i Stockholm
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House  

of Finance, SHOF
David Strömberg, Stockholms  

universitet
Peter Strömbäck, Patent- och  

registreringsverket
Joakim Stymne, Statistiska central-

byrån
Åsa Sundberg, Teracom
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Anders Sundström, SCA
Therese Svanström, TCO
Jakob Svensson, Stockholms  

universitet/Institutet för interna-
tionell ekonomi, IIES

Lars E.O. Svensson, Handels-
högskolan i Stockholm

Hans Tson Söderström
Håkan Sörman, Karolinska  

universitetssjukhuset, Solna
Magnus Tegborg, Alumni
Jan Teorell, Stockholms universitet
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Anders Thornberg, Polismyndig-

heten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, Wallenberg-

stiftelserna
Gabriel Urwitz, Segulah

Daniel Waldenström, Institutet för 
Näringslivsforskning, IFN

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

för vård och omsorg, IVO
Frank Vang-Jensen, Nordea
Linda Wedlin, Uppsala universitet
Ylva Wessén, Folksam
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Anna Wikland, Google Sverige
Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House  

of Finance, SHOF
Jonas Vlachos, Stockholms  

universitet
Carina Åkerström, Handelsbanken
Olof Åslund, Uppsala universitet/

Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, 
IFAU

hederSledamÖter
Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg
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I samband med 75-års jubiléet 2023 
genomför SNS en särskild satsning 
på nyttiggörande av forskning. Bland 
annat inrättas ett pris till yngre, 
skickliga forskare som har visat god 
förmåga att nå ut med sina resultat. 
För att finansiera satsningen starta-
des en insamling under hösten 2022. 
Bland dem som skänker pengar 
märks bygg- och fastighetsbolaget 
Einar Mattsson som bidrar med en 
miljon kronor.

»Det här kan betyda mycket för 
ytterligare spridning av forskningen 
men även ge framtida kontakter när 
det kommer till forskningsfinansie-
ring. Men det mest grundläggande 
argumentet för varför vi ger pengar 
är att SNS har en så bra verksamhet«, 
säger Stefan Ränk, koncernchef för 
Einar Mattsson.

Under de senaste decennierna har 
han själv engagerat sig i SNS som 
alltifrån referensgruppsmedlem till 
ordförande i valberedningen. Han 
kom dock i kontakt med SNS redan 
under sin studietid och blev nyfiken 
på verksamhetens olika delar.

»Mitt intresse väcktes när jag såg att 
det var en plats för samhällsengage-
rade inom näringslivet, akademin 
och det offentliga. Här fanns de 
främsta samhällsforskarna och aktivi-
teterna engagerade även politiken. Så 
är det förstås än i dag. Det bästa med 
SNS är fortfarande det här med att 
sammanföra forskare med beslutsfat-
tare och aktörer från skilda delar av 
samhället. SNS är sällsynt bra på att 
med en akademisk hederlighet och 
respektfullt tonläge synliggöra mål-

Einar Mattsson bidrar till 
SNS jubileumsinsamling

Stefan Ränk.                                         
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konflikter som finns i samhällsfrå-
gor«, säger Stefan Ränk.

Han berättar också om en reflektion 
som han genom åren har gjort under 
samtal med forskare och politiker i 
olika länder: 

»SNS är något världsunikt. Det finns 
knappt någon annanstans där det går 
att samla samhällsengagerade perso-
ner från olika sektorer i samma rum 
och få till en god dialog. Alltså just 
ett öppet idéutbyte snarare än ett 
tyckande.«
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