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Anmälan av sidouppdrag för Lars E.O. Svensson 

1. Bakgrund 

Enligt 3 kap. 1 § riksbankslagen skall ledamot av direktionen genast anmäla till fullmäk-
tige om ledamoten tar vissa anställningar eller uppdrag vid sidan av anställningen som 
ledamot i direktionen i Riksbanken (sidouppdrag). Efter en uppräkning i paragrafen av 
sådana preciserade anställningar och uppdrag följer ett allmänt hållet förbud för leda-
möter att ”inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga att 
vara direktionsledamot”. Fullmäktige beslutade den 16 december 2005 att, vid sidan av 
reglerna i 3 kap. 1 § riksbankslagen och uttalandena i förarbetena till lagen, fastställa 
riktlinjer för fullmäktiges fortsatta bedömningar av lämpligheten i direktionsledamöter-
nas sidouppdrag.  

Av förarbetena till riksbankslagen (prop.1997/98:40 s 72) framgår att de stränga jävs-
reglerna innebär att möjligheten för direktionsledamöterna att ha sidouppdrag är 
mycket begränsade. Det uttalas vidare att ”ledamöterna i direktionen bör emellertid 
kunna inneha uppdrag som så att säga följer av anställningen i direktionen, t.ex. ECBS, 
IMF, G10 och BIS. Härutöver bör ledamöter kunna ha uppdrag som inte innebär att 
intressekonflikt uppstår, t.ex. uppdrag inom undervisning eller ideell, icke politisk verk-
samhet”. 

Enligt fullmäktiges ovannämnda riktlinjer bör sidouppdrag, förutom sådana som följer 
av tjänsten, vara relaterade till forskning, utbildning, idrottsliga, konstnärliga eller kul-
turella frågor och vara av ideell art.  

Lars E.O. Svensson har anmält att han för närvarande har följande sidouppdrag som 
han gärna vill kunna fortsätta med även som direktionsledamot i Riksbanken: 

• ledamot i Vetenskapsakademien, som har 350 svenska ledamöter och 164 ut-
ländska ledamöter och har till mål att främja vetenskaperna och ger bl.a. ut 
vetenskapliga tidskrifter och bedriver forskarutbyten, 

• medlem av Akademia Europae, som har 1. 200 medlemmar och som bl.a. ger 
ut vetenskapliga tidskrifter och arrangerar seminarium, 

• utländsk ledamot i Finnish Academy of Science and Letters som har 328 med-
lemmar varav 204 utländska och som bl.a. ger ut vetenskapliga tidskrifter och 
arrangerar seminarium, 



 

 

 
 

• utländsk ledamot i American Academy of Arts and Sciences som har 4 000 
ledamöter och 600 utländska ledamöter och som bl.a. driver projekt som be-
hövs för samhället och ger ut en kvartalsjournal, 

• ledamot av Econometric Scociety som har 611 ledamöter och som bl.a. 
arrangerar vetenskapliga möten och ger ut tidskrifter och forskarserier, 

• ledamot av European Economic Association som har 189 ledamöter och som 
har som mål att utveckla ekonomi som vetenskap och bl.a. ger ut tidskrifter 
och håller årliga kongresser, 

• ”Research associate” of the National Bureau of Economic Research som vill 
stödja ekonomisk forskning; 600 professorer i ekonomi är NBER-forskare, 

• ”Research fellow” of the Centre for Economic Policy Research som bl.a. 
utvecklar projekt och har årliga konferenser; 465 “research fellows” kommer 
med idéer till olika forskningsprojekt. 

2. Överväganden 

Alla de anmälda uppdragen bedrivs inom forskningsvärlden och är av ideell art. Ingen 
av uppdragen innebär någon befattning med kapitalförvaltning.  

Det kan inte anses finnas någon intressekonflikt mellan dessa uppdrag och uppdraget 
som direktionsledamot i Riksbanken. En förutsättning är dock att uppdragen inte har 
någon negativ inverkan på uppdraget som direktionsledamot i Riksbanken och att 
utövandet av de vetenskapliga och akademiska uppdragen fortsätter att utföras i 
personlig kapacitet och inte såsom företrädare för Riksbanken. 

3. Förslag till beslut 

Fullmäktige föreslås besluta att de anmälda uppdragen är förenliga med uppdraget som 
ledamot av direktionen i Riksbanken. 
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