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SNS i siffror
SNS är en ideell förening som förmedlar samhällsrelevant forskning och skapar mötesplatser för kunskapsbaserad
dialog för att underlätta välgrundade beslut i näringslivet, politiken och den offentliga sektorn.
283 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Under 2018 anordnades
98 seminarier med cirka 5 500 deltagare. 12 forskningspublikationer lanserades och kommunicerades – skrivna av
några av de 141 forskare som ingår i SNS nätverk.
Vi eftersträvar en jämn könsbalans. Under året var 43 procent av talarna och 37 procent av författarna kvinnor. SNS
verksamhet omnämndes 1 200 gånger i medierna, varav 390 i debatt- och ledarartiklar. Deltagarna i SNS Samhällsprogram 2018 gav utbildningen 4,8 i snittbetyg av 5 möjliga.

Finansiering
SNS har tre huvudsakliga finansieringskällor. Medlemsavgifterna från företag, myndigheter och organisationer står för
drygt hälften av intäkterna. Ungefär en femtededel utgörs av konferens-, seminarie- och utbildningsavgifter. Drygt en
fjärdedel är anslag från forskningsstiftelser och forskningsbidrag från företag, myndigheter och organisationer. Medlemsavgifter från 1 900 privatpersoner samt bokförsäljning bidrar med cirka två procent av finansieringen.
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På SNS skapas ny kunskap
I oktober 2018 tilldelades författarna till SNS Demokrati
rapport 2017 Statsvetenskapliga förbundet pris för
bästa bok om svensk politik. Priset instiftades 2014 och
delas ut vart tredje år. Prismotiveringen löd: ”Boken är
föredömlig genom att leva upp till akademins centrala
uppgifter:
• Ett viktigt inomvetenskapligt forskningsbidrag
presenterat med analytisk skärpa och stringens;
• Statsvetenskapligt relevant och pedagogiskt övertygande, som kan vara till glädje för våra statsvetarstudenter om boken läggs in på kurslistorna;
• Ett väsentligt bidrag till den tredje uppgiften:
en publik skrift som vågar diskutera tänkbara
reformstrategier och som därmed bidrar till den
offentliga debatten om den svenska demokratins
framtid.”

hällsdebatten, bland annat inom ramen för IIES/SNS
International Policy Talks och SNS/SHOF Finanspanel.
Professorerna Raj Chetty och Edward Glaeser, båda
verksamma vid Harvard University, gav fängslande
presentationer på temat urbanisering och städernas
allt större roll i samhällsekonomin vid Tylösandskonferensen i augusti. Under november hade vi besök av
Ashoka Mody från Princeton University som gav sin syn
på eurons roll för EU:s utveckling. Förre EU-kommissionären med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella
tjänster och kapitalmarknadsunionen, Jonathan Hill, gav
inblickar i Brexit-förhandlingarna i början av december.
En höjdpunkt var seminariet med William Nordhaus,
2018 års Nobelpristagare i ekonomi, som genomfördes
i samarbete med Nobel Center. Vi passade då på att
presentera temat för SNS Konjunkturrådsrapport 2020:
”En effektivare klimatpolitik”. Detta är en av vår tids stora utmaningar och en fråga som kräver perspektiv från
många discipliner och synsätt. Nio forskare från skilda
lärosäten och forskningsinstitutioner har under hösten
formerat rådet och inlett arbetet.
Det finns en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens och kunskap. Ett uttryck för det är det
starkt ökande intresset för vårt initiativ SNS Job Market.
Det är en heldagsövning i december med målet att underlätta för nationalekonomiska universitetsinstitutioner
och andra arbetsgivare, som söker fördjupad kompetens, att möta doktorander inom nationalekonomi som
blir klara under 2019. I december deltog ett fyrtiotal
blivande doktorer, och ett tjugotal arbetsgivare från universitet, högskolor, statliga myndigheter och företag.
Under året har vi ägnat mycket tid åt att stärka vår
kommunikation och nå ut längre, bredare och djupare
med det som skapas på SNS. Vi är övertygade om att
kunskapen som produceras i det fruktbara mötet mellan
forskare och praktiker kommer att efterfrågas alltmer
– liksom själva utrymmet för fördjupad dialog. Låt oss
tillsammans fortsätta att driva en saklig kunskapsbaserad analys och ta oss tid till konstruktiva samtal om våra
viktiga samhällsfrågor.

Motiveringen sammanfattar vad SNS strävar efter att
uppnå med sina forskningsrapporter. Därutöver lägger
vi mycket tid och energi på att innehållet i rapporterna
ska nå ut och bidra till, och refereras i, den breda samhällsdebatten.
Arbetet att starta upp två nya forskningsprojekt,
Hållbar samhällsbyggnad och Skatter i en globaliserad värld, har tagit mycket tid under året, liksom våra
forskningsprojekt om integration och om framtidens
vård och omsorg. Våra forskningsprojekt Investeringar
i likvärdiga livschanser, Nya utmaningar för pensions
systemet och Framtidens kompetensförsörjning avslutades under 2018.
SNS seminarier och möten samlar ledande företrädare från näringslivet, akademin, offentlig förvaltning
och den politiska sfären. De fortsätter att vara viktiga
mötesplatser för kunskapsbaserad diskussion och fördjupning i en lång rad ämnen. Utöver de teman vi lyfter
i våra forskningsprojekt belyser vi bland annat finansmarknadsfrågor, hållbart företagande och demokrati.
Under 2018 har totalt 98 konferenser, seminarier och
rundabordssamtal anordnats, varav 26 i SNS lokal
grupper.
SNS Konjunkturråd 2018 presenterade i januari
2018 sin rapport om kapitalbeskattningens utformning
i Sverige. Intensivt arbete har också ägnats åt nästa års
Konjunkturrådsrapport ”Kommunernas framtid”, som
presenteras i januari 2019.
Ett stort antal internationella talare har genom
SNS under året fortsatt att berika den svenska sam-

Tack för ert stöd och er medverkan!

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
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Mediegenomslag
Under 2018 hade SNS 1 200 omnämnanden i medierna, varav 390 i debattoch ledarartiklar. SNS video- och ljudinspelningar hade 23 000 visningar på
Youtube respektive 13 000 lyssningar på Soundcloud. 3 500 följer SNS på
Twitter och 2 000 gillar SNS på Facebook. SVT Forum har sänt från SNS vid
sju tillfällen under 2018.

Fran Tonkiss, professor i sociologi
vid London School of Economics,
på Tylösandskonferensen

SNS Tylösandskonferens
Varje sommar samlar SNS ledare för
Sveriges största företag, myndigheter
och organisationer samt forskare och
politiker till en heldagskonferens i
Tylösand.

nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholms
stad, Lena Erixon, gd för Trafikverket, Ulrika Francke,
styrelseordförande i Vasakronan, Mats Hederos, vd för
AMF Fastigheter, Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca
Sverige, Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd
och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen för
Moderaterna i Stockholms stad, Christer Larsson,
stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad och adjungerad
professor i arkitektur vid Lunds universitet, Kieran
Long, överintendent för ArkDes, Charlotta Mellander,
professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Sara Rosengren, professor
i marknadsföring och detaljhandel och chef för Center
for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, Monica von Schmalensee, arkitekt och ordförande för Rådet
för hållbara städer, Karolina Skog, miljöminister med
särskilt ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling,
Håkan Svedman, Sverigechef för IKEA.

Årets konferens handlade om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin. Tillsammans med ledande forskare och experter diskuterades
vad som gör städer framgångsrika och hur hållbara,
attraktiva urbana miljöer skapas.
Talare vid 2018 års Tylösandskonferens: Raj Chetty,
professor i nationalekonomi vid Harvard University,
Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid
Harvard University, Fran Tonkiss, professor i sociologi
vid London School of Economics, Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village, Niklas Adalberth, grundare av Norrsken Foundation, Jan Bosaeus,
vd för Nobina Sverige, Maria Börjesson, professor i
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Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid
Harvard University, på Tylösandskonferensen

”Cities are
the greatest
invention
of our
time”

Edward Glaeser
Segregation and the urbanrural divide pose challenges in
Sweden

Our modern societies are increasingly urbanised.
Today, more than 50 per cent of the world’s population
live in urban areas, a number which is expected to rise
significantly in the near future. Cities are important
drivers of economic growth, but they also represent
challenges that policy-makers need to handle. These
challenges, as well as the opportunities that cities
represent, were discussed at the SNS Tylösand Summit
2018.

A panel of policy-makers and academics were invited to comment on Glaeser’s research in a Swedish
context. Mikael Damberg, Minister for Enterprise and
Innovation, mentioned Stockholm’s position as an
important start-up hub in Europe, but also highlighted
the challenges of segregation that Swedish cities face.
He stressed the importance of making cities work for a
diversity of people, as well as making sure that economic growth and hopes for the future produced and
generated in urban areas benefit the entire population,
including more rural areas of Sweden.
Charlotta Mellander, Professor of Economics at
Jönköping International Business School, zoomed out
from the city-focus as she highlighted the importance
of not letting rural areas fall too much behind. She also
stressed that urbanisation to a large extent has been
driven by the “export” of young individuals from rural
areas to cities, but that these rural areas do not get a
significant proportion of the wealth that cities create in
compensation.
Karolina Skog, Minister for the Environment with a
special responsibility for urban development, highlight
ed two major challenges in Swedish cities: transportation and climate change. According to her, most
Swedish cities are constructed to make car transportation as convenient as possible. In Skog’s opinion, this is
something that needs to be addressed if Swedish cities
are to become greener and more climate-friendly.

The session began with a keynote speech by Edward
Glaeser, Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics at Harvard University and one of our time’s most
renowned economists within the field of urbanisation
studies. His 2011 book The Triumph of the City received
critical acclaim and fame well outside of academia and
thus reinforced his position as one of the world’s most
influential thinkers on urbanisation.

Urbanisation is all about people
and human interaction
Glaeser often refers to cities as the greatest invention
of our time, as they are the central drivers of economic
growth in the world of today. He began his speech by
offering a definition of cities that captures the focus of
his research on urbanisation. According to him, cities
are “the absence of physical space between people”.
In other words, cities are made up of their inhabitants
rather than by the buildings and the infrastructure that
make the wheels turn. In Glaeser’s view, it is the “economic magic of human interaction” that drives growth
in cities.
However, the same population density that enables
interaction also comes with a set of challenges. Glaeser
refers to these challenges – for example crime and poverty – as “demons of density”. These challenges need
to be addressed by policy-makers in order to reap the
benefits of urbanisation while keeping the standard of
living of cities at a satisfying level.
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Raj Chetty, professor i nationalekonomi vid
Harvard University, på Tylösandskonferensen

”Equality of opportunity
is a matter of economic
growth”

The American Dream is fading away. Children in the
U.S. who are entering the labour market today are
much less likely to earn more than their parents did
relative to children born in the middle of the 20th century. However, there is substantial variation in children’s
prospects of upward mobility across different regions
and neighbourhoods of the United States. The local
environment in which children grow up plays a key role
in determining their life chances. Raj Chetty, William A.
Ackman Professor of Economics at Harvard University,
spoke about these issues at the SNS Tylösand Summit
2018.
Raj Chetty has been named one of the top economists in the world by the New York Times and The
Economist. He specialises in public economics in
general, and equality of opportunity and social mobility
specifically.
Research and policy concerning urbanisation and
cities typically focus on indicators of labour market
productivity such as job growth. Chetty’s work instead
focuses on the role that cities play in the production
of human capital – where do highly productive and
successful individuals come from, and how can we give
more children chances of rising up the social ranks?

Differences in social mobility
exist both across the country and
within cities
Chetty shows that the economic activity associated
with cities does not necessarily go hand in hand with
development of human capital. Even if an urban area
is productive economically – as is the case in cities in
the south-eastern U.S. such as Atlanta and Charlotte – it
does not necessarily follow that the children from that
area will reap the benefits in terms of upward social mobility. Instead, workers from other parts of the country

Raj Chetty

Thus, one big step in improving social mobility may be
to address issues of segregation.
Neighbourhoods do not necessarily have the same
effect on all subgroups; an area that is good for one
group may not be good for another. In the case of the
U.S., the most important example of such differences is
in the context of race. For example, black men are, on
average, likely to earn significantly less than white men
from the same neighbourhood. Interestingly, however,
the same is not true for black women, who are in fact
likely to earn slightly more than white women from the
same neighbourhood. Chetty’s research shows that
the differences between the sexes in racial disparities
can be partly attributed to mass incarceration that leads
to an absence of fathers in many black families and to
factors such as racial bias.

may move in to the city and get the high-paying jobs
that it offers. Hence, it is important for cities to focus on
human capital development independently of simply
creating greater job growth.
In order to understand how to improve opportunities for children within cities, it is important to recog
nise that differences in social mobility not only exist
at a regional level across the country, but also within
cities. Chetty’s research demonstrates that the neighbourhood and the environment in which kids grow up
are among the most important factors affecting social
mobility. The research also shows that the age at which
an individual moves from an area characterised by low
upward mobility to one characterised by high upward
mobility affects the chances of moving upwards in terms
of income. The earlier one moves, the higher are the
chances of moving up the ladder of society.

Equality of opportunity is in
everyone’s best interest

Improving neighbourhoods is
more sustainable than relocating
children

Finally, it is important to note that social mobility is not
only a matter of social justice. In fact, improving social
mobility can help an economy to utilise its human capital more efficiently. Chetty’s research shows that talented children – by measure of their score on a 3rd grade
maths test – are much more likely to become inventors
if they come from a high-income family. In other words,
a lot of potentially economically productive talent is
wasted when social mobility is low. Hence, equality
of opportunity – a fundamental concept on which the
American and many other Western democracies are
built – also matters for economic growth.

While moving kids from low upward mobility areas to
high upward mobility areas might be an effective way
of increasing social mobility, this solution has some
inherent limitations in terms of scalability. One cannot
move everyone from a low upward mobility area to
high upward mobility areas without affecting the nature
of the areas themselves. Instead, a more long-term
sustainable solution is to turn low upward mobility areas
into high upward mobility areas, or at least to move
them in that direction.
High upward mobility areas are characterised by
better integration of ethnic groups, a larger middle
class, more stable family structures, greater so-called
social capital and higher quality of education. Low
upward mobility areas represent a mirror-image of this.
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Martina Björkman Nyqvist, docent i nationalekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm, presenterade sin SNS
Analys om hivprevention vid Förtroenderådets möte i juni
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Forskarnätverk
säkras genom att SNS knyter till sig ledande forskare
och genom att rapporterna genomgår en vetenskaplig
granskningsprocess.
Under de senaste fem åren har 141 forskare bidragit
till SNS forskningsprojekt. De kommer från 16 internationella och 16 svenska universitet och högskolor.

SNS verkar för en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt
genom att publicera policyrelevanta forskningsrapporter om viktiga samhällsfrågor. Författare är svenska och
internationella samhällsforskare.
Forskningen bedrivs under full vetenskaplig frihet.
Forskarna svarar självständigt för analyser och slutsatser.
SNS som organisation tar inte ställning. Kvaliteten
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Daniel Waldenström, Spencer Bastani och Åsa Hansson,
SNS Konjunkturråd 2018, vid presentationen på Moderna
Museet i januari

Forskningsprojekt
SNS Konjunkturrådsrapport 2018.
Kapitalbeskattningens förutsättningar
Förmögenhetsskatten bör däremot inte återinföras.
Förslagen från SNS Konjunkturråd 2018 är utformade så att den övergripande skattenivån hålls oförändrad. I Sverige beskattas personer med hög lön hårdare
än personer med inkomster från kapital och rapporten
visar att skillnaden mellan den högsta marginalskatten
på arbete och kapital är bland de högsta i OECD.

För snart 30 år sedan reformerades Sveriges skattesystem i grunden. Sedan dess har stora förändringar
ägt rum i både samhällsekonomin och skattesystemet.
Skattereformens grundprinciper om enhetlighet och
likformighet har i hög grad övergetts. En betydande
kapitaltillväxt skapar möjligheter för investeringar och
tillväxt men också oro för växande ojämlikhet med
social och politisk sprängkraft.
Forskarna i SNS Konjunkturråd 2018 analyserar kapitalbeskattningen i Sverige och dess framtida utformning
utifrån aktuell forskning och nya data. De ger följande
rekommendationer om förändringar i kapitalbeskattningen.

Skatteväxla från arbete till kapital. Det finns både
effektivitetsskäl och fördelningsmässiga argument för
att balansera förslagen om höjda kapitalskatter med
sänkta marginalskatter på arbetsinkomster. Förslagen
är utformade så att den övergripande skattenivån hålls
oförändrad.

Öka likformigheten i kapitalinkomsternas beskattning. Inför en generell skattesats på 25 procent för alla
kapitalinkomster. Det är lägre än dagens generella nivå
som ligger på 30 procent, men något högre än för vissa
kapitalinkomster. Den schablonbaserade beskattningen
av pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och placeringar på investeringssparkonton (ISK) bör tas bort.

Författare
Daniel Waldenström (ordförande), professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och
gästprofessor vid Sorbonne (Paris School of Economics), Spencer Bastani, docent i nationalekonomi vid
Linnéuniversitetet, och Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Inför en fastighetsskatt som är lika för hus och
bostadsrätter, men avskaffa stämpelskatten. Alla
fastigheter bör beskattas i relation till sitt marknadsvärde, och rådet föreslår en skattesats på 1 procent
av taxeringsvärdet. Skillnaden mellan småhus och
bostadsrätter är omotiverad och bör avskaffas, vilket
medför en höjning av bostadsrätternas taxeringsvärde.
Samtidigt bör skatten begränsas för alla hushåll med låg
inkomst. Det skulle innebära en utvidgning från dagens
system som enbart gäller pensionärer. Stämpelskatten
är en ren flyttskatt som skapar inlåsningseffekter och
minskar rörligheten på bostadsmarknaden och den bör
därför avskaffas.

Möten 2018
Den 17 januari presenterades rapporten vid två
seminarier. Vid den första presentationen kommenterades rapporten av Leif Jakobsson, statssekreterare åt
finansminister Magdalena Andersson, och Elisabeth
Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. Vid den andra presentationen kommenterade
finansminister Magdalena Andersson. Rapporten har
under året också presenterats i SNS lokalgrupper och
på flera myndigheter, bland annat på Finansinspektionen och Konjunkturinstitutet, samt vid ett seminarium
på Hanaholmen i Helsingfors.

Finansiering

Utred skatt på större arv och gåvor, men inte på förmögenhet. Betydelsen av ärvt kapital har ökat i Sverige
på senare tid. De arvingar som har högst inkomst är
också de som ärver mest pengar. Erfarenheterna visar
att en arvsskatt är förknippad med praktiska problem
kring utformning och efterlevnad, men forskarna
föreslår att en skatt på stora arv och gåvor ändå utreds.

Finansiellt stöd har erhållits från Jan Wallanders och Tom
Hedelius Stiftelse.

Kontakt
Stefan Sandström, forskningsledare,
stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
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Forskningsprojekt
Nya utmaningar för pensionssystemet
Pensionssystemets demografiska utmaningar
Edward Palmer, professor emeritus i nationalekonomi
vid Uppsala universitet, Yuwei Zhao de Gosson de Varennes, fil.dr i nationalekonomi vid Uppsala universitet,
numera analytiker på Skatteverket.

Både det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionssystemet har genomgått reformer som stärkt
sambandet mellan pension och livsinkomst. Reformerna
har också inneburit ett ökat inslag av valmöjligheter
för individen. De genomförda reformerna till trots står
pensionssystemet inför nya utmaningar.
En rad förändringar i omvärlden kommer att
påverka pensionssystemets funktionssätt. Den ökade
medellivslängden kommer att sätta press nedåt på
pensionsnivåerna. Det allmänna pensionssystemet och
tjänstepensionssystemen interagerar med varandra och
med skatte- och bidragssystemet i stort. Förändringar
i pensionsnivåerna kan därför få konsekvenser långt
utanför pensionssystemet. Människor har också blivit
alltmer rörliga över landsgränserna.
Projektet har syftat till att ta ett helhetsgrepp på
pensionssystemet med frågor som rör både tjänstepensionen och den allmänna pensionen. Det startade 2016
och avslutades under 2018.

Den komplexa tjänstepensionen
Johannes Hagen, fil.dr och lektor i nationalekonomi vid
Jönköping International Business School, Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala
universitet och även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Möten 2018
• Bör arbetsgivare få större kostnadsansvar för
sjukersättningen för äldre?
• Pensionssystemets demografiska utmaningar
• Den komplexa tjänstepensionen

Referensgrupp

Publikationer 2018

Alecta, AMF, Folksam, Försäkringskassan, Handelsbanken Liv, Nordea Liv & Pension, Pensionsmyndigheten,
SEB, Sjunde AP-fonden, SPP, SPV, Svensk Försäkring
och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet
minskas?
Johannes Hagen, fil.dr och lektor i nationalekonomi
vid Jönköping International Business School, Hannes
Malmberg, Postdoctoral Fellow vid Stanford Institute
for EConomic Policy Research, Stanford University.

KONTAKT
Stefan Sandström, forskningsledare,
stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
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Forskningsprojekt
Drivkrafter och möjligheter
till ett förlängt arbetsliv
Slutligen framhåller författarna att arbetskraftsdeltagandet bland de äldre fortfarande i hög grad styrs av
normer och värderingar. En mycket stor andel – över 30
procent – pensionerar sig fortfarande när de fyller 65
år. De politiska reformer som tidigare genomförts – till
exempel ändringen av de arbetsrättsliga reglerna för att
göra det möjligt för en anställd att stanna kvar till 67 –
har haft överraskande liten effekt.
Att ändra på normerna så att det framstår som
normalt att jobba fram tills man fyller 67, 68, 69 eller till
och med 70 år är troligen ett nödvändigt steg om man
menar allvar med att vi så småningom ska vänja oss vid
att jobba till dess vi blir 75. Att låta arbetslöshets- och
sjukförsäkringarna omfatta även de som är mellan 65
och 67 kan vara ett första steg i den riktningen.

Under de senaste decennierna har arbetskraftsdeltagandet bland äldre ändrats mycket kraftigt. Från slutet
av 1960-talet till slutet av 1990-talet minskade arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 60–64
år från nästan 85 procent till omkring 55 procent. Även
om kvinnorna i samma åldersgrupp ökade sitt arbetskraftsdeltagande under hela perioden avstannade ökningen markant på 1980- och 1990-talen. Sedan dess
har utvecklingen vänt och från slutet av 1990-talet har
arbetskraftsdeltagandet bland äldre ökat markant för att
nästan nå samma nivåer som på 1960-talet.
I boken visar författarna att de äldres deltagande i
arbetskraften i hög grad styrs av politiska beslut. Vi har
undvikit att införa dyra system för tidig pensionering och
har – i stort sett – varit förskonade från politiska reformer om att ett lågt arbetskraftsdeltagande bland äldre
befrämjar lägre arbetslöshet bland ungdomar. Analysen
i boken tyder på att minskningen i arbetskraftsdeltagandet framför allt genererades av att förtidspensionssystemet blev mer generöst ifråga om hälsokrav bland äldre
och att det utvidgades till att omfatta svårigheter på
arbetsmarknaden.
Det framgår också tydligt i boken att uppgången
i arbetskraftsdeltagandet bland äldre under de två
senaste decennierna i hög grad påverkats av politiska
reformer. Den mest betydelsefulla har varit den stegvisa
förändringen av förtidspensionen till sjukersättning och
en renodling till en försäkring som bara ska omfatta förlorade arbetsinkomster till följd av försämrad hälsa och
som dessutom har striktare hälsokrav. Andra reformer,
som den stora pensionsreformen, har troligen också
haft viss effekt, liksom det faktum att hälsan tycks ha
förbättrats synnerligen fort.
I boken analyseras särskilt effekterna av åtstramningen av förtidspensionssystemet som skett under
2000-talet. Förändringen hade troligen reala effekter
i meningen att arbetsutbudet bland de äldre i arbetskraften verkligen ökade – den flyttade inte bara över
de tidigare mottagarna av sjukersättningen till andra
offentliga inkomsttrygghetssystem eller det kommunala
försörjningsstödet.
Författarna visar också att allmänhetens förtroende
minskade för Försäkringskassan, den myndighet som
hade till uppgift att genomföra de nya hårdare reglerna.

Författare
Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Lisa Laun, fil.dr
i nationalekonomi vid IFAU, Mårten Palme, professor i
nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet.

Möte 2018
Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 17 maj 2018. Kommentatorer var Johan
Forsell, riksdagsledamot och vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, och Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i
Socialförsäkringsutskottet.

Finansiering
Finansiellt stöd har erhållits från Jan Wallanders och Tom
Hedelius Stiftelse.

Kontakt
Stefan Sandström, forskningsledare,
stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
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Forskningsprojekt
Vård och omsorg i det 21: a århundradet
Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om
hur kompetensförsörjningen kan säkras inom vården
och omsorgen och hur ny teknik kan användas för att
möta sektorns förändrade förutsättningar. Projektet
startade våren 2018 och pågår till 2021.

Riksförbundet HjärtLung, Socialdepartementet, Sophia
hemmet, SOS Alarm, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Läkarförbund,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Temabo, Universitetskanslerämbetet, Vinnova och Vårdförbundet.

Möten 2018

Kontakt

• Styrning för en mer jämlik vård
• Hur kvalitetssäkrar vi digital vård?
• Hur kan vi lösa bristen på
specialistsjuksköterskor?

Evelina Björkegren, forskningsledare,
evelina.bjorkegren@sns.se, 08-507 025 73
Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare,
gabriella.cw@sns.se, 08-507 025 60
Gustav Peldán Carlsson, projektledare,
gustav.peldan@sns.se, 0722-51 57 98

Referensgrupp
Apoteket, AstraZeneca, Attendo, Bräcke diakoni,
Frisq, Inera, Kry, MedLearn, Min Doktor, Praktikertjänst,

Lärdomar om integration
Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar idag och hur den i framtiden
skulle kunna fungera bättre. Med arbetsmarknad och
utbildning som huvudteman kommer forskningsprojektet att fokusera på hur fler personer som invandrat till
Sverige ska kunna inkluderas på den svenska arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna
skapa bättre studieresultat. Projektet startade under
senhösten 2017 och beräknas pågå fram till 2020.

• Mottagandeutredningen presenteras på SNS
• Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan
hos asylsökande och nyanlända?
• Förskolans betydelse för integrationen
• Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb
• Validering av yrkeskunskap – en nyckel till
integration
• Segregation och flyktinginvandrares företagande

Referensgrupp

Publikationer 2018

A2B Sverige, AcadeMedia AB, Arbetsförmedlingen,
Axfood, Axfoundation, Finansdepartementet, Intendia
Group, Kompetensföretagen, Ledarna, Länsstyrelsen i
Stockholms län, Röda Korset, Samhall, Scania CV AB,
Skanska AB, Stockholm stads utbildningsförvaltning,
Sveriges Kommuner och Landsting, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen.

SNS Analys nr 50. Promoting integration through
child care: Lessons from Norway
Nina Drange, doktor i nationalekonomi och senior
researcher, Statistisk sentralbyrå Norge.
SNS Analys nr 52. Bidrar etnisk segregation till mer
egenföretagande?
Henrik Andersson, doktor i nationalekonomi, Uppsala
universitet.

Kontakt
Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare,
gabriella.cw@sns.se, 08-507 025 60
Emelie Lekebjer, projektledare,
emelie.lekebjer@sns.se, 08-507 025 99

Möten 2018
• Företagande och entreprenörskap bland utrikes
födda – utmaningar och goda exempel
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Forskningsprojekt
Framtidens kompetensförsörjning
Referensgrupp

Projektet inleddes 2015 och avslutades 2018. Det syftade till att genom forskningsrapporter och möten bidra
med underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig
kompetensförsörjning.

Academic Work, Arbetsförmedlingen, Finansdepartementet, Forum för innovation inom Transportsektorn,
Högskolan Väst, KK-stiftelsen, KPMG, Intendia Group
(Anthon B Nilsen Utbildning AB), Ledarna, Lernia,
Myndigheten för yrkeshögskolan, NCC, Riksrevisionen,
Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Svenskt
Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Södra
Skogsägarna, TCO och Vattenfall.

Publikation 2018
Globalisering och svensk arbetsmarknad
Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi vid Institutet
för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet,
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds
universitet och IFN.

Kontakt
Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram,
mikael.witterblad@sns.se, 08-507 025 59

Möte 2018
Hur påverkar globaliseringen den svenska
arbetsmarknaden?

Investeringar i likvärdiga livschanser
Möte 2018

Projektet inleddes 2014 och avslutades under 2018.
Syftet har varit att ta fram forskningsbaserade underlag
om hur tidiga insatser för barn och unga kan bidra till ett
välfungerande samhälle och ökad samhällsekonomisk
effektivitet.

Så kan barnhälsovården minska klyftorna

Referensgrupp
Ale kommun, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Famna,
Folksam, Försäkringskassan, Magelungen Utveckling
AB, Norrköpings kommun, Nynäshamns kommun, Rädda Barnen, Skandia, Socialdepartementet, Stadsmissio
nens skolstiftelse, Stockholms läns landsting, Sveriges
Kommuner och Landsting, Tomelilla kommun, Örebro
kommun och UNICEF Sverige.

Publikation 2018
SNS Analys nr 49. Den allmänna och fria
spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning
och inkomster
Martin Karlsson, professor i nationalekonomi, University of Duisburg-Essen, och Therese Nilsson, docent
i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för
näringslivsforskning (IFN).

Kontakt
Stefan Sandström, forskningsledare,
stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
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Arnoud Boot, professor i företagsfinansiering
och finansiella marknader vid Amsterdams
universitet, Sara Öhrvall, SEB, och Martin
Andersson, Oliver Wyman, vid finanspanelsmöte
om utmaningar för Europas banksektor

Mötesplatser
SNS Sustainability Roundtable
Övriga hållbarhetsseminarier 2018

SNS Sustainability Roundtable startade hösten 2014 för
att fylla ett behov av en mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna kopplade till hållbart
företagande. Mötesplatsen riktade sig till SNS största
företagsmedlemmar och avslutades våren 2018.
Syftet var att ge deltagarna kunskap om aktuell
forskning och praxis inom olika hållbarhetsfrågor.
Internationellt framstående experter och forskare – ofta
också delaktiga i utvecklingen av nya normer, riktlinjer
och praxis – bjöds in för att belysa de senaste trenderna
samt för att ge konkreta råd om hur företag kan förhålla
sig till utvecklingen på området. Totalt har SNS arran
gerat 24 ordinarie möten inom ramen för mötesplatsen,
med 33 talare, fördelat på 14 kvinnor och 19 män.

• Gröna obligationer och hållbara investeringar
• Almedalen: Lunch med Georg Kell, f.d. chef för FN
Global Compact

Deltagare
AMF, E.ON Sverige, EQT, Första AP-fonden, Fjärde
AP-fonden, Handelsbanken, LKAB, Nordea, SEB, Skandia, Stora Enso, Storebrand SPP, Tredje AP-fonden och
Volvo Group.

Kontakt
Mia Horn af Rantzien, SNS vd,
miah@sns.se, 08-507 025 48
Caroline Raxell, senior projektledare,
caroline.raxell@sns.se, 08-507 025 43

Möte 2018
Företagens roll och ansvar för miljöpåverkan

SNS/SHOF Finanspanel
Finanspanelen är en mötesplats för frågor som rör
finansmarknaderna. Den bildades under finanskrisen
för tio år sedan. Sedan dess har finanspanelen belyst
händelseförlopp och nya regelverk på de finansiella
marknaderna. Dessa frukostmöten arrangeras av SNS
och Swedish House of Finance (SHOF). Mötena är
öppna för anställda på företag, myndigheter och organisationer som är med i SNS samt för särskilt inbjudna
forskare, politiker och sakkunniga på departement.

• Nya aktörer på bolånemarknaden – konsekvenser
för stabilitet och konsumentskydd
• The Banking Union: What’s in it for Sweden?

Kontakt
Mia Chennell, samarbetsstrateg, SNS,
mia.chennell@sns.se, 08-507 025 87

Möten 2018
•
•
•
•

Lord Hill om Brexit
Sveriges framtida betalningssystem
Klarar bankerna nästa kris?
Direktinvesteringar: Kina, EU och Sverige
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Mötesplatser
SNS Digitech Forum
Möten 2018

Under 2018 avslutade vi seminarieserien SNS Digitech
Forum som inleddes 2015 och har genomförts med
finansiellt stöd från Vinnova. Serien har genom en lång
rad seminarier med svenska och internationella talare
bidragit med kunskap om digitaliseringens möjligheter
och utmaningar inom olika områden. Vi fortsätter att
belysa teknikutvecklingens betydelse inom ramen för
våra forskningsprojekt.

• Hur lång är vägen till självkörande fordon?
• Hur beter sig den digitaliserade kunden?
• Fria dataflöden inom EU – säkrar det innovation
för företagen och integritet för medborgarna?

SNS Job Market
Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala
universitet och Örebro universitet.
De presenterade sin forskning om bland annat
arbetsmarknad, utbildning, finans, vård, offentlig ekonomi, integration, jämställdhet och innovation för ett
tjugotal arbetsgivare från universitet, högskolor, statliga
myndigheter och företag.

I december anordnade vi SNS Job Market – en mötesplats där arbetsgivare får bekanta sig med doktorander
i nationalekonomi som disputerar under det kommande
året.
Doktorander kom från Göteborgs universitet,
Handelshögskolan i Stockholm, Jönköpings universitet,
Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet,

Seminarieserie demokrati
Möten 2018

Inom Seminarieserie demokrati arrangerades under året
fem seminarier, där internationella och svenska ledande
forskare presenterade ny forskning på demokratiområdet. Startskottet för seminarieserien var forskningsrapporten SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och
strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet.
Seminarieserien finansieras med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier
Holding. Till seminarieserien hör också en referensgrupp, som består av forskare och representanter från
finansiärerna.

• Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?
• Medborgarna och politiskt beslutsfattande –
erfarenheter från Sveriges tre största städer
• Eftervalsanalys
• Korruptionsrisker i svenska kommuner
• Politisk polarisering i USA och Sverige

Kontakt
Stefan Sandström, forskningsledare,
stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
Nina Bruce, senior projektledare,
nina.bruce@sns.se, 08-507 025 74
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Nolan McCarty, professor i
statsvetenskap vid Princeton
University, presenterade sin
forskning om politisk polarisering
vid ett seminarium i oktober
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Mötesplatser
IIES/SNS International Policy Talks
IIES/SNS International Policy Talks är en mötesplats
där ledande nationalekonomer presenterar aktuell
policyrelevant forskning. Under 2016 inledde SNS ett
samarbete med Institutet för internationell ekonomi
(IIES) vid Stockholms universitet. Det ger SNS medlemmar möjlighet att ta del av insikter från internationell
forskning.

• Eric Verhoogen om företagens anpassning till ny
teknologi
• Uta Schönberg om effekterna av
flyktinginvandringen till EU
• Marianne Bertrand om könsskillnader på
arbetsmarknaden

Kontakt

Möten 2018

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram,
mikael.witterblad@sns.se, 0705-32 28 89
Gustav Peldán Carlsson, projektledare,
gustav.peldan@sns.se, 0722-51 57 98

• Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson om
effektivare hivprevention i teori och praktik
• Elhanan Helpman om globalisering och
ojämlikhet

Mötesplats integration
Frågor om integration står idag högt på den politiska
dagordningen. Syftet med mötesplatsen är att skapa
ett forum där akademi, näringsliv, offentlig förvaltning
och andra samhällsaktörer kan kartlägga de främsta
hindren för lyckad integration och samtidigt diskutera
möjliga lösningar. Mötesplatsen finansieras med stöd av
Tillväxtverket och startade 2017. Den beräknas pågå till
och med 2019.

• Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan
hos asylsökande och nyanlända?
• Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb
• Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad
över tid
• Validering av yrkeskunskap – en nyckel till
integration

Kontakt

Möten 2018

Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare,
gabriella.cw@sns.se, 08-507 025 60
Emelie Lekebjer, projektledare,
emelie.lekebjer@sns.se, 08-507 025 99

• Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska
beslut
• Företagande och entreprenörskap bland utrikes
födda – utmaningar och goda exempel
• Mottagandeutredningen presenteras på SNS
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SNS Samhällsprogram

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Ingvar Mattsson, riksdagsdirektör.

Samhällsprogrammet är SNS årliga utbildning för chefer
och specialister inom privat och offentlig sektor som
behöver förstå hur Sverige och EU styrs.
2018 års program började i september i Stockholm
och avslutades i november i Bryssel. Deltagarna fick
bland annat träffa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, Systembolagets vd Magdalena
Gerger, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och
EU-kommissionär Cecilia Malmström.

som iscensätter en granskning av ett företag. Under
spelets gång guidas deltagarna av journalister med lång
erfarenhet från olika medier.

Högt betyg
Sedan starten 1995 har över 400 personer gått
utbildningen. Målet är att varje grupp ska vara allsidigt
sammansatt med en blandning av ledande beslutsfattare i de företag, myndigheter och organisationer som
är medlemmar i SNS. Deltagarna har olika bakgrund,
kommer från skilda branscher och får många tillfällen att
dela erfarenheter med varandra och talarna. Deltagarna
har de senaste fem åren gett programmet ett snittbetyg
på 4,8 av 5.

Föredrag och studiebesök
Programmet varvar föredrag och studiebesök med
informella samtal med ministrar, ämbetsmän, fackliga
ledare, journalister, forskare och företagsledare. Allt
som allt medverkar ungefär 60 talare. I Stockholm
träffade deltagarna bland andra riksdagsdirektören
Ingvar Mattson och Jan-Olof Jacke som är vd för Svenskt
Näringsliv. I Bryssel besökte gruppen Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.
För att deltagarna ska förstå hur journalister tänker
och bli säkrare i sina presskontakter ingår ett mediespel

Är du intresserad av att gå programmet?
Läs mer på sns.se/samhallsprogrammet eller hör av
dig till Agnes Gunnarsson, agnes.gunnarsson@sns.se,
08-507 025 63.
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Karin Hederos, forskare i
nationalekonomi vid SOFI,
Stockholms universitet, vid ett
seminarium om hur mångfald
och jämställdhet kan förbättras
på arbetsplatser

Möten
Vid SNS seminarier, konferenser och rundabordssamtal förmedlar forskarna sina resultat och deltagarna delar med sig
av sin kunskap och sina erfarenheter. Det leder till nya insikter och djupare förståelse mellan näringsliv, politik, förvaltning och forskning.
Januari
• Kapitalbeskattningens förutsättningar
Daniel Waldenström (ordförande), professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och
gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics),
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linné
universitetet, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi,
Lunds universitet, Leif Jakobsson, statssekreterare åt
finansminister Magdalena Andersson, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.
•

•

og beredskapsdepartementet och Forskningsrådet
i Norge, Helena Lindberg, riksrevisor vid Riksrevisionen, ansvarar för granskningar inom migration,
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson
för Moderaterna, Annika Wallenskog, chefsekonom,
Sveriges Kommuner och Landsting.

SNS Förtroenderådsmöte och 2018 års
Konjunkturrådsrapport
Daniel Waldenström (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
och gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics), Spencer Bastani, docent i nationalekonomi vid
Linnéuniversitetet, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, Magdalena Andersson,
finansminister.
IIES/SNS International Policy Talks: Effektivare
hivprevention i teori och praktik
Åsa Andersson, senior hälsohandläggare, Sida,
Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet, Martina Björkman
Nyqvist, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm, Jakob Svensson,
professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES),
Stockholms universitet.

Februari
• Vad kan vi lära av beteendeekonomin?
Anna Dreber Almenberg, väletablerad forskare vars
tvärvetenskapliga studier i beteendeekonomi publicerats i världens främsta vetenskapliga tidskrifter, Francisca Ramsberg, nationalekonom, departementsråd
på Finansdepartementets Budgetavdelning, Tobias
Nielsén, vd på förlaget Volante.
•

•

Hur kan mångfald och jämställdhet förbättras på
arbetsplatser?
Karin Hederos, forskare i nationalekonomi, Dan-Olof
Rooth, professor i nationalekonomi, Anna Sandberg
Trolle-Lindgren, forskare i nationalekonomi.

•

Hur skapar vi rätt förutsättningar för tech- och
startup-företag i Helsingfors och Stockholm?
Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms
handelskammare, Frida Siwe, CFO på Norrsken Foundation, Tuula Teeri, vd på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Jan Vapaavuori, borgmästare i
Helsingfors, tidigare riksdagsledamot för Samlingspartiet samt finsk bostadsminister och näringsminister.

•

Nya idéer för Sveriges sociala bostadspolitik
Anna Granath Hansson, forskare i bygg- och
fastighetsekonomi, KTH, Ulrika Hägred, expert från
Boverket och huvudsekreterare i Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, Fredrik Kopsch, forskare
i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet och expert
i Utredningen för förbättrad bostadsfinansiering,
Caroline Szyber, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Lennart Weiss,
kommersiell direktör, Veidekke.

Mars
• Gröna obligationer och hållbara investeringar
Mats Andersson, statlig utredare och tidigare vd för
Fjärde AP-fonden, Magnus Billing, vd, Alecta, Gustav
Martinsson, universitetslektor i nationalekonomi vid
KTH och Swedish House of Finance samt projektledare
i Mistra Financial Systems, Maria Norström, biträdande chef för skuldförvaltning, Riksgälden.
• Vilka är kvinnorna i toppen?
Anne Boschini, docent vid SOFI, Stockholms universi-

Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
Barbro Bakken, tidigare expeditionschef vid bland
annat Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis-
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Möten
tet, Tove Dahlgren, tillförordnad vd på AllBright, Kristin Gunnarsson, licentiat vid Uppsala Center for Fiscal
Studies, Uppsala universitet, Rasmus Nerman, vd och
koncernchef vid omsorgsföretaget Humana, Jesper
Roine, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.
•

The Banking Union: What’s in it for Sweden?
John Berrigan, Deputy Director General at the
European Commission, Director for Financial Stability,
Financial Services and Capital Markets Union, Karolina
Ekholm, State Secretary at the Ministry of Finance,
responsible for economic analysis and international
cooperation on economic policy.

•

Rundabordssamtal om framtidens äldreomsorg

•

Hur lång är vägen till självkörande fordon?
Jonas Bjelfvenstam, gd för Transportstyrelsen, och
särskild utredare för utredningen om självkörande
fordon på väg, Jan Hellåker, programansvarig på Drive
Sweden, Anna Svensson, processledare för innovation och utveckling på Göteborgs stad, Anna Wrige
Berling, Manager Traffic Situation and Vehicle Motion
Management på Group Trucks Technology, Volvo
Group.

•

•

Köpenhamns universitet, Per Nilsson, strategichef för
Moderaterna, Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, John Zanchi, valledare
för Socialdemokraterna.

IIES/SNS International Policy Talks: Elhanan
Helpman om globalisering och ojämlikhet
Elhanan Helpman, Galen L. Stone Professor i internationell handel vid Harvard University och Fellow of
the Canadian Institute for Advanced Research, Harry
Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid
Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms
universitet, och ordförande för Finanspolitiska rådet.
Företagande och entreprenörskap bland utrikes
födda – utmaningar och goda exempel
Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, Tim Brooks, avdelningschef företagande på
Tillväxtverket, Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, Belgin Fortaci, Head of Entrepreneurs
and Start Up i SEB, Susanne Najafi, medgrundare av
Backing Minds.

April
• Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?
Kasper M. Hansen, professor i statsvetenskap vid
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•

Mottagandeutredningen presenteras på SNS
Martin Olauzon, särskild utredare för Mottagande
utredningen, Vesna Jovic, vd för Sveriges Kommuner
och Landsting, Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket, Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

•

Hur beter sig den digitaliserade kunden?
Mikael Lenneryd, Chef Digitalt & Kundlojalitet, Apoteket, Peter Muld, Chief Digital Officer, ICA-gruppen,
Sara Rosengren, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för högskolans
Center for Retailing.

•

Så kan barnhälsovården minska klyftorna
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD) i Stockholms läns landsting, Martin Karlsson, professor i nationalekonomi vid University of Duisburg-Essen, Sahar
Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län och
verksam vid Rinkeby BVC, Therese Nilsson, docent i
nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för
Näringslivsforskning (IFN), Anna Sarkadi, professor i
socialmedicin vid Uppsala universitet.

•

SNS årliga mingel för vd- och gd-assistenter
Monica Lindstedt, grundare av Hemfrid, styrelseordförande i Företagarna samt som ledamot i SNS, SVT,
Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar.

•

SNS/SHOF Finanspanel: Nya aktörer på
bolånemarknaden – konsekvenser för stabilitet och
konsumentskydd
Erik Thedéen, gd för Finansinspektionen, Hampus
Brodén, medgrundare av bolåneinstitutet Stabelo,
Christoffer Malmer, vice vd och Co-head för division
Företag och privatkunder på SEB.

•

Bör arbetsgivare få större kostnadsansvar för
sjukersättningen för äldre?
Johannes Hagen, forskare i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan, Jönköpings universitet,

Möten
Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid
Stanford Institute for Economic Policy Research, Anna
Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk
Försäkring, Ossian Wennström, förhandlare på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.
•

Magdalena Andersson, Agneta Jacobsson, vd för
Cushman & Wakefield, Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, Bertil Wiman, professor
i skatterätt, Uppsala universitet.

Maj
• Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos
asylsökande och nyanlända?
Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid
Röda Korsets Högskola, Solvig Ekblad, leg psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och
adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen
för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME),
forskningsgruppsledare för Cultural Medicine, Niklas
Möller, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala,
Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.
•

Fria dataflöden inom EU – säkrar det innovation för
företagen och integritet för medborgarna?
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Erik Dahlberg,
utredare och expert på EU:s inre marknad, Kommers
kollegium, Oscar Stenström, statssekreterare hos
EU- och handelsminister Ann Linde, Ulf Pehrsson,
Vice President Government & Industry Relations på
Ericsson.

•

Medborgarna och politiskt beslutsfattande –
erfarenheter från Sveriges tre största städer
Dennis Andersson, biträdande forskare vid Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet, Tomas
Bergström, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid
Stockholms universitet.

•

•

Dagens hyressystem eller marknadshyror
– hur påverkas hyresgästerna?
Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm, Cecilia Enström Öst,
forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och
revisionsdirektör vid Riksrevisionen, Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, Per
Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet,
Torsten Svenonius, kommunalråd och ordförande i
byggnadsnämnden i Solna stad.

•

Forum för medierelationer: Vilka nyheter avgör
höstens val?
Sara Öhrvall, expert inom digital transformation, Olle
Zachrison, chef för Sveriges Radio Ekot.

•

Sjukersättningen och de äldres deltagande
i arbetskraften
Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna, vice
ordförande i Socialförsäkringsutskottet, talesperson i
frågor om migration, sjukförsäkring, familjepolitik och
pensioner, Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
för Socialdemokraterna och ordförande i Socialförsäkringsutskottet, Per Johansson, professor i statistik
vid Uppsala universitet och IFAU, Lisa Laun, fil.dr i
nationalekonomi och forskare på IFAU, Mårten Palme,
professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

•

Hur planerar kommunerna för nya bostäder?
Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap på KTH,
Ullis Sandberg, kommunalråd samhällsbyggnad i Örebro kommun, Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd
i Stockholms stad, Hanna Wiik, särskild utredare för
Utredningen om kommunal planering för bostäder.

•

Environmental impact
– the role and responsibility of business
Paul Dickinson, founder and Executive Chair of CDP,
Sarah McPhee, Chair of the Board of AP4 (Fourth
Swedish National Pension Fund) and of SNS.

Återträff SNS Samhällsprogram: Samtal med Anna
Kinberg Batra
Anna Kinberg Batra, rådgivare på Handelshögskolan
i ämnet ledarskap, tidigare Moderaternas första kvinnliga partiledare.

Sänkt bolagsskatt och begränsad avdragsrätt
– vilka företag påverkas?
Leif Jakobsson, statssekreterare åt finansminister
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Möten
•

delningen på Pensionsmyndigheten, Maria Liljedahl,
Chef för aktuariefunktionen på Folksam Liv.

Business and environmental impact
– the role of disclosure
Paul Dickinson, founder and Executive Chair of CDP,
Gustav Martinsson, Associate Professor in Financial
Economics at Royal Institute of Technology (KTH), and
Project Manager of the Governance research group at
Mistra Financial Systems.

Juni
• Förskolans betydelse för integrationen
Nina Drange, Senior Researcher på Statistiska Sentralbyrå Norge, Karianne Stensrud, verksamhetschef på
Pysslingen Förskolor, Academedia, Helena Svaleryd,
professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet,
Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin.
•

•

Hur påverkar globaliseringen den svenska
arbetsmarknaden?
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi vid Institutet
för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet,
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv, Mats
Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson,
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid
Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas
Copco och SKF.

Mingel och samtal om forskningsprojektet
Framtidens kompetensförsörjning

•

Pensionssystemets demografiska utmaningar
Edward Palmer, professor emeritus vid Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet, Yuwei
Zhao de Gosson de Varennes, fil.dr vid Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet, analytiker
vid Skatteverket, Ole Settergren, chef för Analysav-

Direktinvesteringar: Kina, EU och Sverige
Staffan Bohman, styrelseordförande i Electrolux,
Höganäs, Ipco och Upplands Motor, styrelseledamot i
bland annat Atlas Copco samt ordförande i Tysk-Svenska handelskammaren, Michael Claesson, brigadgeneral, biträdande chef för planerings-och policyenheten
vid Försvarsmakten, Frédéric Cho, Kinarådgivare och
vice ordförande för Sweden-China Trade Council, Maria Åsenius, kabinettschef hos handelskommissionär
Cecilia Malmström.

•

Styrning för en mer jämlik vård – lunchseminarium
med Göran Stiernstedt
Anders Anell, professor i hälsoekonomi vid Lunds
universitet, Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Östergötland, Inger Ros, ordförande i
Riksförbundet HjärtLung, Göran Stiernstedt, särskild
utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”, Britta
Wallgren, Sverigechef för Capio.

Juli
• SNS i Almedalen: Skatter i en globaliserad värld
Rune Andersson, grundare av och styrelseordförande
i Mellby Gård, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av författarna till
rapporten Kapitalbeskattningens förutsättningar (SNS
Konjunkturråd 2018), Bo Lundgren, tidigare skatteminister och partiledare för Moderaterna, Annika
Winsth, chefekonom på Nordea, Erik Åsbrink, tidigare finansminister (Socialdemokraterna).

SNS ordinarie förtroenderådsmöte och
sommarmingel
Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och Institutet för
Näringslivsforskning, Martina Björkman Nyqvist,
Handelshögskolan i Stockholm, Anders Österling,
Stockholms universitet, Sonja Daltung, gd Tillväxtanalys, Anders Hvarfner, koncernchef Intendia Group.

•

•

•

Rundabordssamtal om skatter i en globaliserad värld

Augusti
• SNS Tylösandskonferens 2018:
Urbanisation and Cities
Raj Chetty, professor i nationalekonomi vid Harvard
University, Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid Harvard University, Fran Tonkiss, professor
i sociologi vid London School of Economics, Ahmed
Abdirahman, grundare av The Global Village, Niklas
Adalberth, grundare till Norrsken Foundation, Jan
Bosaeus, vd för Nobina Sverige, Maria Börjesson,
professor i nationalekonomi vid Statens väg- och trans-
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Möten
September
• Eftervalsanalys
Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala
universitet och verksam vid IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling, Håkan A. Bengtsson,
vd för Arenagruppen, Henrik Ekengren Oscarsson,
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet,
PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri.

portforskningsinstitut (VTI), Mikael Damberg, näringsoch innovationsminister, Jonas Eliasson, trafikdirektör
i Stockholms stad, Lena Erixon, gd för Trafikverket,
Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, Mats
Hederos, vd för AMF Fastigheter, Jan-Olof Jacke, vd
för AstraZeneca Sverige, Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen för Moderaterna i Stockholms stad,
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad
och adjungerad professor i arkitektur vid Lunds universitet, Kieran Long, överintendent för ArkDes, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Sonja Opper,
professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet, Sara Rosengren, professor i marknadsföring och detaljhandel och chef för Center for
Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, Monica
von Schmalensee, arkitekt och ordförande för Rådet
för hållbara städer, Karolina Skog, miljöminister med
särskilt ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling,
Håkan Svedman, landschef för IKEA-koncernen i
Sverige.
•

IIES/SNS International Policy Talks: Eric Verhoogen
om företagens anpassning till ny teknologi
Eric Verhoogen, professor i nationalekonomi vid
Columbiauniversitetet, Tessa Bold, lektor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES),
Stockholms universitet.

•

Cecilia Malmström: Läget i världshandeln
och EU:s roll
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för
handel, Harry Flam, professor emeritus i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES),
Stockholms universitet, och ordförande för Finanspolitiska rådet.

•

Hur kvalitetssäkrar vi digital vård?
Martin Sparr, chef för Enheten för systemanalys på
Socialstyrelsen, Göran Petersson, professor i hälsoinformatik och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet
vid Linnéuniversitetet, Henrik Kangro, medicinsk chef,
Min Doktor, Emma Spak, Samordnare Nära vård på
Sveriges Kommuner och Landsting, Hanna Åsberg,
ordförande vid SFAM, Svensk förening för allmän
medicin.

•

Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb
Marie Gartell, ämnessakkunnig vid Riksrevisionen och
projektledare för granskningen ”Förberedande och
orienterande utbildning – uppföljning av deltagare
inom etableringsuppdraget”, Daniel Eriksson, vd för
Antenn, Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid
Uppsala universitet och medlem i SNS Konjunkturråd
2017, Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

•

Vad händer i svensk ekonomi efter valet?
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet
för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet,
Sören Häggroth, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet och gd, Kristin Magnusson Bernard,
global chef för makroekonomisk research på Nordea
och Sverigechef på Nordea Markets.

•

Flyktingars integration på svensk
arbetsmarknad över tid
Joakim Ruist, doktor i nationalekonomi vid Göteborgs
universitet och författare av rapporten ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och
arbetsmarknadsetablering”, Olof Åslund, gd för IFAU,
professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet,
Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi
vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI).

Oktober
• Korruptionsrisker i svenska kommuner
Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, Louise Bringselius, fil.dr i företagsekonomi och docent vid Lunds universitet, Rasmus
Broms, postdoktor i statsvetenskap vid Göteborgs
universitet, Carl Dahlström, professor i statsvetenskap
vid Göteborgs universitet, Gissur Ó. Erlingsson, biträ-
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Möten
dande professor vid Centrum för kommunstrategiska
studier vid Linköpings universitet, Petter Karlsson,
enhetschef för inköp och upphandling i Region Uppsala, Eva-Maj Mühlenbock, advokat och partner vid
Advokatfirman Lindahl, Peter Nyllinge, vd för PwC,
Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot
Mutor, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet, Sune Åkerlind, ordförande
bland revisorerna i Gnesta kommun.
•

Kinas medier: propaganda, kontroll och konkurrens
David Strömberg, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet, Ola Wong, journalist och
Kinakännare.

•

Åtgärder för en effektivare polisorganisation
Erik Axelsson, utredare på Statskontoret och projektledare för Utvärdering av ombildningen av polisen,
Micael Björk, docent i sociologi vid Göteborgs
universitet, Johanna Mattsson, styrelseledamot i ST
inom Polisen, Lars Modig, företrädare för Jusek och
ordförande för Saco-S föreningen inom Polismyndigheten, Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet, Eva
Årestad Radner, chef på rikspolischefens kansli.

•

•

•

der vid Amsterdams universitet, Sara Öhrvall, chef för
digitalisering, kundupplevelse och kommunikation på
SEB.
•

Politisk polarisering i USA och Sverige
Nolan McCarty, Susan Dod Brown Professor of Politics
and Public Affairs vid Woodrow Wilson School vid
Princeton University, Lars Trägårdh, professor i historia
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

•

Eldrivna fordon och elvägar – för en grönare
transportsektor?
Martin Anderlind, försäljnings- och marknadschef på
Northvolt, Björn Hasselgren, senior rådgivare inom
transportinfrastruktur och finansiering på Trafikverket,
Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör vid
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Stefan Tongur, senior forskare i elektromobilitet på RISE,
Urban Wästljung, senior rådgivare inom Public and
Sustainability Affairs på Scania.

November
• Ashoka Mody om euron: ”Ett drama i nio akter”
Ashoka Mody, Charles and Marie Robertson Visiting Professor in International Economic Policy vid
Woodrow Wilson School, Princeton University,
Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi.

SNS/SHOF Finanspanel: Klarar bankerna nästa kris?
Bo Becker, professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, Martin Blåvarg, koncerncontroller på Svenska Handelsbanken, Louise Lundberg,
senior credit officer på Moody’s Investor Services, Erik
Thedéen, gd för Finansinspektionen.
IIES/SNS International Policy Talks: Effekterna av
flyktinginvandringen till EU
Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet samt ordförande i Delegationen för
migrationsstudier (Delmi), Uta Schönberg, professor
i nationalekonomi vid University College London,
Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig hos Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).
SNS/SHOF Finanspanel: Utmaningar för Europas
banksektor
Martin Andersson, partner på Oliver Wyman och
tidigare gd för Finansinspektionen, Arnoud Boot,
professor i företagsfinansiering och finansiella markna-
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•

Optionsprogram för techbolag och startup-företag:
vilka regler gäller?
Hans Eriksson, utredare och rättslig expert vid Skatteverket, Annika Lidne, grundare av och vd för Dramatify, Patrik Lundqvist (S), ledamot i skatteutskottet,
Gustav Martinsson, docent i finansiell ekonomi vid
Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Elisabeth Thand
Ringqvist, styrelseordförande i SVCA, Cecilia Widegren, Moderaternas skattepolitiska talesperson.

•

Infrastrukturprojekt som blir oväntat dyra – vad kan
göras?
Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi
vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Magnus
Bergendal, chef för marknad och strategi inom anläggning på Peab, Fredrik Brunes, lektor i bygg- och
fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan,
KTH, Inger Ek, gd för Upphandlingsmyndigheten.

Möten
•

SNS/SHOF Finanspanel: Sveriges framtida
betalningssystem
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Peter Englund,
professor emeritus i finansiell ekonomi, Johanna
Lybeck Lilja, Executive Advisor på Nordea.

•

Den komplexa tjänstepensionen
Mikael Elinder, docent och lektor vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Johannes
Hagen, forskare och lektor i nationalekonomi vid
Jönköping International Business School (JIBS), Jönköpings universitet, Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv, Ossian Wennström, förhandlare på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST, Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt
Näringsliv.

•

•

•

December
• The 2018 Laureate in Economic Sciences, William
D. Nordhaus: “From Economic Science to Climate
Policy”
William D. Nordhaus, Sterling Professor of Economics
at Yale University and recipient of the 2018 Sveriges
Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of
Alfred Nobel.

Hur kan vi lösa bristen på specialistsjuksköterskor?
Lena Henning, HR-direktör på Danderyds Sjukhus,
Kenth Nauclér, särskild utredare för utredning av
specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso-,
och sjukvård (Dir 2017:86), Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, Peter Seger, vd för
Sophiahemmet AB.
SNS/Sieps: Hur påverkar EU svensk skattepolitik?
Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid juridiska
fakulteten, Uppsala universitet, Åsa Hansson, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds
universitet, Katarina Nordblom, universitetslektor och
docent vid Institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet.
Blockkedjor i offentlig sektor – hur kan tekniken
användas?
Henrik Hjelte, vd, ChromaWay, Peter Krantz, utvecklingsstrateg, SKL, Juho Lindman, universitetslektor,
Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet
och chef för Gothenburg Blockchain Lab, Mats Snäll,
digitaliseringschef, Lantmäteriet.
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•

SNS/SHOF Finanspanel: Lord Hill om Brexit
Lord Jonathan Hill, House of Lords.

•

Validering av yrkeskunskap – en nyckel till
integration
Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen,
Ingegerd Green, vd för Skärteknikcentrum, Pim
van Dorpel, vice förbundsordförande i Hotell- och
restaurangfacket, Sam Yildirim, utvecklingsledare för
integration vid Länsstyrelsen i Stockholms län, Josefine
Larsson, utredare på IF Metall, Peter Thomelius,
utbildnings-, och HR-chef på Visita.

•

Segregation och flyktinginvandrares företagande
Hossein Alfak, ordförande i Tensta företagarförening,
Henrik Andersson, fil.dr i nationalekonomi vid
Uppsala universitet, Maroun Aoun, ansvarig för startfassegmentet på Almi Företagspartner och nationell
projektledare för Almi Snabbspår, Mats Hammarstedt,
professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

•

IIES/SNS International Policy Talks: Könsskillnader
på arbetsmarknaden – hur kan glastaket förklaras?
Marianne Bertrand, professor i nationalekonomi
vid University of Chicago Booth School of Business,
Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid
Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms
universitet, Joacim Tåg, ekon.dr och programchef vid
Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

•

SNS Job Market 2018
SNS Job Market är en mötesplats där arbetsgivare får
bekanta sig med doktorander i nationalekonomi som
disputerar i Sverige under det kommande året.

Rapporter
Globalisering och svensk arbetsmarknad
Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm
Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på
globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte
minst högkvalificerad personal i multinationella företag.
Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan
på rutinjobb och medelinkomstjobb.

Konjunkturrådets rapport 2018.
Kapitalbeskattningens förutsättningar
Daniel Waldenström (ordförande),
Spencer Bastani, Åsa Hansson
Författarna finner brister i kapitalinkomsternas beskattning och föreslår en enhetligare beskattning. De
förespråkar också en löpande fastighetsskatt för både
småhus och bostadsrätter men lägre skatt på omsättning av fastigheter. Rapporten pekar även på att en skatteväxling från arbete till kapital kan ge samma intäkter
och omfördelning men till högre ekonomisk effektivitet.

Pensionssystemens demografiska utmaningar
Edward Palmer, Yuwei Zhao de Gosson de Varennes
Det allmänna pensionssystemet underskattar systematiskt det antal år vi lever. Det skapar finansiella underskott som framtida generationer kan få betala. Forskarna
föreslår en ny modell som på ett bättre sätt kan fånga
den accelererande ökningen i livslängd.

Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden
ur arbetslivet minskas?
Johannes Hagen, Hannes Malmberg
Om pensionsåldern höjs, som Riksdagens pensionsgrupp nyligen föreslagit, kan äldre med nedsatt arbetsförmåga hamna i kläm. Gör om sjukersättningssystemet
så att arbetsgivarna får större drivkrafter att förebygga
både ohälsa och för tidiga utträden ur arbetslivet.

Den komplexa tjänstepensionen
Johannnes Hagen, Mikael Elinder
En ny enkätstudie visar att varannan pensionssparare
tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen
fungerar, och uppemot var fjärde vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. Dessutom skjuter
man, oavsett ålder, på att sätta sig in i sitt pensionsspararande. Det viktigaste skälet som anges till okunskapen
är att pensionssystemet är för komplicerat. Utifrån dessa
resultat ger forskarna konkreta förslag på hur systemet
skulle kunna förenklas.

Drivkrafter och möjligheter
till ett förlängt arbetsliv
Per Johansson, Lisa Laun, Mårten Palme,
Helena Olofsdotter Stensöta
Politiken bör rikta in sig på åldersgruppen 65–69 år för
att få en fortsatt ökning i arbetskraftsdeltagandet bland
äldre. Ett sätt är att låta arbetslöshets- och sjukförsäkringarna omfatta alla fram till 70 år.
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SNS Analys
SNS Analys nr 47. Hivprevention
med hjälp av lotterier
Martina Björkman Nyqvist, Jakob Svensson
Personer som är mer villiga att ta risker när det gäller
pengar verkar också vara mer villiga att utsätta sig för
sexuella risker. De löper därmed högre risk att smittas av
hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Två nationalekonomer har använt dessa insikter om människors
beteenden för att utforma effektivare metoder för att
förebygga hiv. I SNS-analysen Hivprevention med hjälp
av lotterier beskriver de hur ett lotteri motiverar och
hjälper människor att skydda sig mot hiv.

SNS Analys nr 50. Promoting integration through
child care: lessons from Norway
Nina Drange
Avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn
med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. Resultaten pekar mot att
förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn
med utländsk bakgrund, särskilt flickor.
SNS Analys nr 51. Kinas medier: politik och ekonomi
David Strömberg
Studien baseras på omfattande datamaterial och visar
hur regimen balanserar målen ekonomisk tillväxt och
propaganda på tidningsmarknaden samt att sociala
medier tillåts vara ocensurerade då de kan användas i
övervakningssyfte.

SNS Analys nr 48. Kvinnorna i toppen av
den svenska inkomstfördelningen
Anne Boschini, Kristin Gunnarsson, Jesper Roine
Betydligt färre kvinnor än män har höga inkomster.
Men sedan 1970-talet har andelen kvinnor i toppen
av inkomstfördelningen tredubblats och utgör nu runt
18 procent. En internationell jämförelse visar dock att
utvecklingen går snabbare i många andra länder.

SNS Analys nr 52. Bidrar etnisk segregation
till mer egenföretagande?
Henrik Andersson
Att som nyanländ placeras i ett område med många
företagare som delar ens ursprung, ökar sannolikheten
att man själv startar företag.

SNS Analys nr 49. Den allmänna och fria
spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning
och inkomster
Martin Karlsson, Therese Nilsson
Ett försök med gratis spädbarnsvård i Sverige på
1930-talet minskade spädbarnsdödligheten, förbättrade läs- och skrivfärdigheterna samt ökade livslängden.
Mest gynnades utsatta barn till ensamstående mammor
och barn i familjer som tidigare mist ett barn. Tidiga
insatser kan alltså både bidra till långvariga förbättringar
i människors liv och minska skillnader i livschanser.
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SNS vetenskapliga råd
SNS vetenskapliga råd ger rekommendationer både om forskningens långsiktiga inriktning och i enskilda forskningsprojekt samt är en viktig länk till den svenska och internationella akademiska forskningen. Rådet följer och utvärderar
varje forskningsprojekt för att säkerställa att SNS högt ställda krav följs, till exempel vad gäller vetenskaplig kvalitet och
akademisk frihet.

Eva Mörk (ordförande),
professor i national
ekonomi vid Uppsala
universitet.

Robert Erikson, professor
i sociologi vid Institutet
för social forskning (SOFI),
Stockholms universitet.

Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi
vid Linnéuniversitetet och
Lunds universitet.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid
Lunds universitet.

Katarina Nordblom,
docent i nationalekonomi
vid Göteborgs universitet.

Per Strömberg, professor
i finansiell ekonomi vid
Handelshögskolan
i Stockholm.
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Ari Kokko, professor i internationell ekonomi och
internationellt företagande
vid Copenhagen Business
School.

Forskningsfinansiärer
SNS forskningsprojekt finansieras med stöd av anslag från forskningsråd, forskningsstiftelser och bidrag från de företag,
myndigheter och organisationer som ingår i projektens referensgrupper. Referensgruppen ger forskarna möjlighet att
diskutera med personer som arbetar praktiskt med frågorna som de studerar.

Finansiering genom medverkan
i SNS referensgrupper som pågår 2018

SEB
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skanska
Sophiahemmet
SoS Alarm
SPP
Stadsmissionens skolstiftelse
Statens tjänstepensionsverk
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Svensk Försäkring
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Södertälje kommun
Södra Skogsägarna
TCO
Temabo
Tillväxtverket
TLV
UNICEF Sverige
Unionen
Vattenfall
Vinnova

A2B
A2B Sverige
AcadeMedia
Academic Work
AMF
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bräcke diakoni
Famna
Folksam
Forum för innovation i transportsektorn
Försäkringskassan
Handelsbanken Liv
Högskolan Väst
Intendia Group
KPMG
Kry
Kunskapsföretagen
Ledarna
Lernia
Läkarförbundet
Länsstyrelsen Stockholm
Magelungen Utveckling
Medlearn
Myndigheten för yrkeshögskolan
NCC
Nordea Liv & Pension
Nynäshamns kommun
Pensionsmyndigheten
Praktikertjänst
Rädda Barnen
Scania

Forskningsråd, stiftelser m.fl. som
gett anslag till SNS forskningsprojekt
och mötesserier som pågår 2018
Bonnier Holding
Hans and Märit Rausing Charitable Trust
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Tillväxtverket
Vetenskapsrådet
Vinnova
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Medlemmar
283 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Medlemskapet ger alla med
arbetare tillgång till seminarier, utbildningar och nätverkande.

A2B
Industrivärden
Segulah
SKF
Volvo
AcadeMedia
Academic Work Sweden
Adelis Equity Partners
Fund II
Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Vinge
AFA Försäkring
AGA
Ahlstrom-Munksjö
Akademiska Hus
Alecta pensionsförsäkring,
ömsesidigt
Aleris
Alfa Laval Corporate
ALMI Företagspartner
Altor Equity Partners
Alumni
AMF
Andra AP-fonden
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arkitektkopia
AstraZeneca
Atrium Ljungberg
Attendo
Axel Johnson
Axfood
Axfoundation
Bain & Company
Bankomat
BDO
Bergvik Skog
BillerudKorsnäs
Bonnier
Bostadsrätterna

Folksam ömsesidig
sakförsäkring
Fondbolagens förening
Forskningsrådet Formas
Forte
Fortum Sverige
Frisq
Föreningen Teknik
företagen i Sverige
Företagarna Sverige
Service
Första AP-fonden
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Getinge
Grant Thornton Sweden
Gullers Grupp
H&M
Hallvarsson & Halvarsson
Hanaholmen-Kultur
centrum
Handelsbanken
Handelshögskolan i
Stockholm
HealthCap
Herenco
HSB Riksförbund
Höganäs
Högskolan Väst
ICA
If Skadeförsäkring
IFS Sverige
IK Investment Partners
Norden
IKEA
Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
Installatörsföretagen
Intendia Group Sverige
Investor
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jernhusen

Boston Consulting Group
Bristol-Myers Squibb
Brummer & Partners
Bure Equity
Business Sweden
Capio
Castellum
Cevian Capital
Chalmers tekniska
högskola
Cushman & Wakefield
Sweden
Danske Bank Sverige
Deloitte
Deutsche Bank AG,
Norden
Diaverum Sweden
Didner & Gerge Fonder
Diplomat Communications
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
E.ON Sverige
Ecofin Invest
Ecolean
eHälsomyndigheten
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket
(ESV)
Electrolux
Ellevio
Energiföretagen Sverige
Energimyndigheten
EQT
Ericsson
Ersta diakonisällskap
Exportkreditnämnden
EY
FAR
Finansförbundet
Finansinspektionen
Fjärde AP-fonden
Folkbildningsrådet
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Jernkontoret
JKL
JM
Junibacken
Jurie Advokat aktiebolag
Kantar Sifo
Karlstads universitet
Kjell & Märta Beijers
stiftelse
Klarna
Kommerskollegium
Kommuninvest i Sverige
Kompetensföretagen
Konjunkturinstitutet
KPA Pensionsförsäkring
KPMG
Kreab
Kry
Kungliga Tekniska hög
skolan (KTH)
L E Lundbergföretagen
Ledarna
Lernia
LIF
Lifco
LKAB
LRF Lantbrukarnas Riks
förbund
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Sak 
Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Länsstyrelsen i Stockholms
län
Malmö universitet
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå
Max Matthiessen
McKinsey & Company
Mellby Gård

Medlemmar

Merck Sharp & Dohme
(Sweden)
Migrationsverket
Min Doktor
Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
MKB
Moody’s Investor Service
Morgan Stanley
MTR Nordic
Myndigheten för ungdoms- och civil
samhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nacka kommun
NASDAQ Stockholm
NCC
Net Insight
Nordanö Partners
Nordea Bank
Nordic Capital
Nordic Sugar
Nordstjernan
Odgers Berndtson
Oliver Wyman
Oriflame Cosmetics
Patent- och registreringsverket (PRV)
Pensionsmyndigheten
Pfizer
Polismyndigheten
PostNord
Praktikertjänst
Procuritas Capital Investors
VI Holding
PwC
RAM Rational Asset
Management
Ramböll Sverige
Ratos
Region Gävleborg

Stockholm Business
Region
Stockholms Handels
kammare
Stockholms läns landsting
Stockholms stads
utbildningsförvaltning
Stockholmsmässan
Stora Enso
Storstockholms brand
försvar
Stronghold Invest
Structor
SVCA
Sveaskog
Swedavia
Swedbank
Svefa
Svensk Exportkredit
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska ESF-rådet
Svenska institutet
Svenska Kraftnät
Svenska Petroleum & Bio
drivmedel Institutet
Sveriges Företagshälsor
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Privattandläkarförening
Sveriges Riksbank
Systembolaget
Söderberg & Partners
Södertälje kommun
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Sörmlands Sparbank
Tandvårds- och läke
medelsförmånsverket

Riksbankens Jubileumsfond
Riksgälden
Riksrevisionen
Roschier Advokatbyrå
Rädda Barnen
SABO
Salénia
Sandvik
SBAB
SCA
Scania CV
SEB
SIS, Swedish Standards
Institute
Sjunde AP-fonden
SKAGEN Fonder
Skandia
Skandia Fastigheter
Skanska
Skatteverket
Skellefteå Kraft
SKL Kommentus
Skolverket
Sobona
Sophiahemmet
SOS Alarm Sverige
Sparbanken Nord
Sparbankernas Riks
förbund
SPP Pension och försäkring
SSAB
Statens tjänstepensionsverk SPV
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stena
Stiftelsen Bräcke diakoni
Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forskningsoch utvecklingsfond
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Telenor Connexion
Telia Company
Temabo
Teracom
Tetra Laval
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tjänstemännens central
organisation TCO
Traction
Trafikanalys
Trafikverket
Tredje AP-fonden
Triton Advisers Sweden
TRR Trygghetsrådet
Trygghetsfonden TSL
Trygghetsstiftelsen
Trä- och Möbelföretagen
(TMF)
Tyréns
Tågoperatörerna
Täby kommun
Umeå universitet/
Handelshögskolan
Unionen
Uniper
Upplands Motor Holding
Vasakronan
Vattenfall
Veidekke Bostad
Vinnova
Vision
Volati
Work for you i Sverige
Vårdanalys
Vårljus
Värmdö kommun

Styrelse

Sarah McPhee

Ann Carlsson

Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde APfonden och Houdini AB. Styrelseledamot i Axel Johnson
Inc., Klarna AB och i Bure AB.

Vd i Apoteket AB, styrelseledamot för Ramirent PLC,
Martin & Servera.

Anna Hedborg

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Sida,
Nobelmedia och ledamot i Svenska institutets
insynsråd. Ordförande IVA Avd. IX Ekonomi.

Ordförande i Systembolagets Pensionsstiftelse och
Arbetarrörelsens Arkivs Forskningsråd samt ledamot
i SCB:s insynsråd.

Per Krusell

Monica Lindstedt

Professor vid Institutet för internationell ekonomi på
Stockholms universitet.

Grundare av och styrelseordförande i
hemtjänstföretaget Hemfrid. Styrelseordförande i
Företagarna. Styrelseledamot i SVT, Coor Service
Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar.
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Styrelse

Lars G. Nordström

Lars Strannegård

Styrelseordförande i Vattenfall AB. Ordförande för Finsksvenska handelskammaren. Vice ordförande i Nordea
Bank, styrelseledamot i Viking Line Abp och Svenskamerikanska handelskammaren. Ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för
Finland i Sverige.

Rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Professor i
företagsekonomi och tidigare gästforskare vid Stanford
University och professor vid Uppsala universitet.

Gunnar Wetterberg

Sara Öhrvall

Författare och historiker. Ledamot i Kungliga
Vetenskapsakademien, KVA, och Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Styrelseledamot
i Lunds universitet, Länsförsäkringar Liv
och Sveriges Radio.

Medlem av koncernledningen i SEB med ansvar för
Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation.
Styrelsemedlem i Vinnova och Bonnier Books. Tidigare
Senior Vice President för Research & Development,
Bonnier AB, och tidigare styrelsemedlem i bland annat
Investor, Bonnier News och Umeå universitet.

SNS styrelse utses av förtroenderådet, som är SNS högsta beslutande organ. SNS valberedning föreslår vilka personer
som ska väljas som styrelse- och förtroenderådsledamöter.
Valberedningen består av Stefan Ränk, Einar Mattson (ordförande), Eva Gidlöf, Mondrago Consulting, Kerstin
Hessius, Tredje AP-fonden, Kerstin Sahlin, Uppsala universitet, och Magnus Tegborg, Alumni/Harvey Nash.
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Förtroenderåd
SNS förtroenderåd är föreningens högsta beslutande organ. Här medverkar 235 beslutsfattare i näringsliv och offentlig
förvaltning samt forskare. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. Under året valdes 33 nya ledamöter (markerade med *) in i förtroenderådet.

Ordförande
Arne Karlsson

Vice ordförande
Kerstin Sahlin
Staffan Salén

Hedersledamöter
Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg

Övriga valda ledamöter

Lars-Eric Aaro, ÅF
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Johan Agerman, A-gruppen Partners AB
Mats Andersson, Global Challenges
Foundation
Robert Andreen, Nordic Capital
Karin Apelman, FAR
Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson
Gruppen
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, SITE vid Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Marie Begler
Berit Behring, Danske Bank
Erik Belfrage, Consilio International
Jens Bengtsson, Roschier
Kenneth Bengtsson, Systembolaget
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Lars Berg, Greater Than
Ylva Berg, Business Sweden
Erik Berglöf, London School of Economics
Lars Bergman, Handelshögskolan i
Stockholm
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska

Anders Björklund, Stockholms universitet/SOFI
Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, HoistSpar
Birgitte Bonnesen, Swedbank
Henrik Borelius
Anders Borg
Anders Bouvin, Handelsbanken
Gunnar Brock, Mölnlycke
Charlotte Brogren, Alimak Group
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, KPA Pension
Johan Bygge, EQT
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Birgitta Böhlin, ALMI Företagspartner
Maria Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/
IIES
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Hans Dalborg
Sonja Daltung, Tillväxtanalys
Johan Dennelind, Telia Company
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Sten Dunér
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Telia Company
Ingrid Eiken, Statens fastighetsverk
Anna-Clara af Ekenstam, PwC
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i
Stockholm
Kerstin Enflo, Lunds universitet
Lars Engwall, Uppsala universitet
Claes Erixon, Scania
Lena Erixon, Trafikverket
Charlotte Erkhammar, Kreab
Annika Falkengren, Banque Lombard
Odier & Cie SA
Eva Fernvall, Apoteket
Harry Flam, Stockholms universitet/IIES
Ethel Forsberg, Forte
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Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Catrin Fransson, Svensk Exportkredit
Tomas Franzén, Bonnier
Malin Frenning, Stockholms läns landsting
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde AP-fonden
Jörgen Haglind, Tetra Laval
Magnus Hall, Vattenfall
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton
Lovisa Hamrin, Herenco
Staffan Hansén, SPP
Åsa Hansson, Lunds universitet
John Hassler, Stockholms universitet/IIES
Lars Heikensten, Nobelstiftelsen
Magnus Henrekson, IFN
Jens Henriksson, Folksam
Lena Hensvik, IFAU
Cecilia Hermansson, Kungliga Tekniska
högskolan
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden
Per Hillström, Morgan Stanley
Lars Idermark, Södra
Åke Iverfeldt, Mistra
Agneta Jacobsson
Kent Janér, Brummer & Partner
Christian W Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Christian Johansson, SKF
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska
högskolan
Johan Karlström, Skanska
Maria Khorsand, SOS Alarm
Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet
Casper von Koskull, Nordea
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Laurent Leksell, Elekta
Assar Lindbeck, Stockholms universitet/
IIES
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden

Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Eva Lindström, Europeiska revisionsrätten
Filippa Lindström, Upplands Motor
Johannes Lindvall, Lunds universitet
Bo Lundgren, Sparbankernas Riksförbund
Stefan Lundgren, Riksrevisionen
Annika Lundius
Martin Lundstedt, Volvo
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner
Tobias Lönnevall, Nordstjernan
Johan Magnusson, Första AP-fonden
Harald Mix, Altor Equity Partners
Jan Moström, LKAB
Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman
Lindahl
Günther Mårder, Företagarna
Eva Mörk, Uppsala universitet
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren
Nicolin
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Oskar Nordström Skans, Uppsala
universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset Man
agement
Anders Nyrén, Nyrco
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Ulf Pehrsson, Ericsson
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Torsten Persson, Stockholms universitet/
IIES
Ingrid Petersson, Formas
Annika Rembe, generalkonsul i New York
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms universitet
Ulf Riese
Lauri Rosendahl, Nasdaq Stockholm
Björn Rosengren, Sandvik
Anna Ryott, Norrsken Foundation
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Elisabet Salander Björklund, Bergvik
Skog

Jonas Samuelson, Electrolux
Björn Savén, IK Investment Partners
Henrik Saxborn, Castellum
Cecilia Schelin Seidegård, Länsstyrelsen i
Gotlands län
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
Johan Sidenmark, AMF
Sebastian Siemiatkowski, Klarna
Anna Sjögren, IFAU
Gabriella Sjögren Lindquist, Riks
revisionen
Johan Skarborg, Academic Work
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, AFA Försäkring
Katarina Steen Carlsson, IHE, Institutet för
hälso- och sjukvårdsekonomi
Anna Stellinger, Kommerskollegium
Olof Stenhammar, AB Basen
Helena Stjernholm, Industrivärden
Erik Strand, Praktikertjänst
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, HHS/Swedish House of
Finance
Ulrika Stuart Hamilton, Famna
Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Jan-Eric Sundgren
Anders Sundström, SCA
Karl-Henrik Sundström, Stora Enso
Jakob Svensson, Stockholms universitet/
IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i
Stockholm
Joakim Stymne, SCB
Hans Tson Söderström
Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan
Håkan Sörman, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Daniel Tarschys, Stockholms universitet
Elisabeth Thand Ringqvist, SVCA
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Thomas Thiel
Patrik Tigerschiöld, Bure Equity
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
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Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke
högskola
Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska högskolan
Gabriel Urwitz, Segulah
Frank Vang-Jensen, Nordea Danmark
Daniel Waldenström, IFN/Paris School of
Economics
Jacob Wallenberg, Investor
Per-Olof Wedin, Sveaskog
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Annika Winsth, Nordea
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
Pehr Wissén, Swedish House of Finance
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Peter Wågström
Erik Åsbrink, Alecta
Olof Åslund, IFAU
Thomas Östros, IMF

Ordförande i SNS
lokalgrupper

Robert Bergman, Innovation Pite
(Piteå/Skellefteå)
Charlotta Breide, STVA (groupe SNCF)
(Paris)
Anders Furbeck (Luleå)
Stefan Nilsson, HFC Advisory (Tokyo)
Elias Norojärvi, LKAB (Malmberget)
Thomas Pålsson, Aspekta (Skåne)
Maria Roth, SEB (Väst)
Cicki Törnell, Handelsbanken
(Jönköping)
Johan Mannerberg, Siemens
Building Technologies
(Schweiz/Liechtenstein)
Pontus Åberg, ECB (Frankfurt)

Lokalgrupper
Lokalgrupperna är ett sätt för SNS att nå ut i Sverige och utomlands. Gruppernas styrelser består av centrala företrädare för
det lokala näringslivet, politik, myndigheter och medier.
Lokalgrupper i Sverige: Jönköping, Malmberget, Skåne,
Piteå/Skellefteå, Väst. SNS utlandsgrupper: Frankfurt am
Main, Paris, Tokyo, Schweiz-Liechtenstein.

Paula Bieler (SD) riksdagsledamot, suppleant i Socialförsäkringsutskottet, suppleant i Arbetsmarknadsutskottet
samt ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, Aron
Modig (KD), riksdagsledamot, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och suppleant i bland annat EU-nämnden.

Möten 2018:
• Vilken inverkan har gaming och e-sport på företagande
och samhälle? (Jönköping), Christian Lidström, entreprenör och före detta världsmästare i Counter-Strike, Patrik
Olderius, vd för Destination Jönköping.
•

•

•

•

•

SNS Konjunkturråd 2018. Kapitalbeskattningens förutsättningar (Skåne, Paris, Piteå/Skellefteå, Väst, Jönköping), Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds
universitet, Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och gästprofessor, Sorbonne (Paris School of Economics), Spencer
Bastani, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.
Fake news inverkan på vår demokrati (Paris), Benedicte
Berner, universitetslektor i Media, Democracy and Development vid Sciences Po och ordförande i Civil Rights
Defenders.
Årsmöte med efterföljande föredrag av Niklas Östberg (Schweiz-Liechtenstein), Niklas Östberg, vd och
grundare, Delivery Hero.
Hur påverkas välfärdsstaten av vår tids stora utmaningar? (Paris), Mårten Blix, fil.dr i nationalekonomi och
forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
50 år sedan 1968 – vilken betydelse har händelserna
i dag? (Paris), Marie Demker, professor i statsvetenskap
vid Göteborgs universitet, Ulf Bjereld, professor i stats
vetenskap vid Göteborgs universitet, Anders Fogelström,
ordförande för Svenska Klubben i Paris.

•

Populism som ekonomisk risk i Norden (Schweiz-Liechtenstein), Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie
Private Banking och före detta ordförande i riksdagens
Skatteutskott.

•

Trump vs Xi Jinping – författaren och ekonomen Klas
Eklund om läget i världsekonomin (Paris), Klas Eklund,
Senior Economist, Mannheimer Swartling.

•

Valdebatt inför svenska valet 2018 (SNS Schweiz-Liechtenstein), Martin Ådahl (C), Centerpartiets chefsekonom
och vice partisekreterare, Emma Nohren (MP), riksdagsledamot, suppleant i Miljö- och Jordbruksutskottet samt
suppleant i Utrikesutskottet, Christian Holm Barenfeld
(M), riksdagsledamot, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, OSSE-delegationen samt suppleant i EU-nämnden,
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•

Vad händer när tjejerna drar ifrån? (Skåne), Anna
Sjögren, docent vid IFAU, Marie-Charlotte Elvstam, förstelärare från Lomma kommun, Emma Leijnse, journalist och
författare till boken ”Fördel kvinna”.

•

Perspektiv på riksdagsvalet – tillbakablick och framtidsbild (Jönköping), Thomas Gür, journalist.

•

The services revolution, a global opportunity? (Paris),
Lena Sellgren, Chief Economist på Business Sweden.

•

Spaning inför valet (Skåne), Heidi Avellan, politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen på Sydsvenskan,
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds
universitet, Linda Nordgren, kommunikatör i Malmö stad,
Nils Gustafsson, forskare i strategisk kommunikation vid
Campus Helsingborg.

•

Skarpt läge för det öppna samhället (Skåne), Patrik
Oksanen, politisk chefredaktör på Hudiksvalls Tidning.

•

Valvaka med SNS i Zürich – vem vinner det svenska
riksdagsvalet? (Schweiz-Liechtenstein).

•

Lärdomar från finska entreprenörer (Tokyo), entreprenörskväll tillsammans med Business Finland och Finnish
Institute in Japan.

•

Social entrepreneurship – a conversation with Peje
Emilsson (Tokyo), Peje Emilsson, entrepreneur.

•

Populismen och den liberala demokratin (Schweiz-Liechtenstein), Ludvig Norman, forskare vid Utrikespolitiska
Institutets Europaprogram i Stockholm.

•

Swedish integration – challenges and opportunities
(Paris), Ahmed Abdirahman, policy expert at Stockholm
Chamber of Commerce and founder of Politician Week
Järva.

•

Is there a conflict between entrepreneurship and corporate governance? (Schweiz-Liechtenstein), Hanne de
Mora, medgrundare av a-connect AG.

•

Lars Trägårdh om politisk polarisering och välfärdsstatens framtid i globaliseringens tidevarv (Paris), Lars
Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

•

Det politiska läget (Jönköping), Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
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