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IFN är ett oberoende och privat forskningsinstitut inom national ekonomi. 
Institutets uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för svensk ekonomi och  
närings livets utveckling.

IFN vill vara en källa till kunskap om näringslivets förutsättningar och  
utveckling för beslutsfattare, experter, rådgivare och journalister som 
arbetar med och intresserar sig för närings livets villkor. Forskningen är 
opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet är  
riktlinjerna för all forskning och analys vid institutet.

På IFN bedrivs forskning inom fem program: Globaliseringen och  
företagen, Entreprenörskapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi,  
Hållbar energiomställning och Institutionernas ekonomi. Inom dessa 
program ryms ett stort antal projekt om allt från digitalisering och utbild-
ningens betydelse för samhällsutvecklingen till snabbväxande företag, 
innovationer och skatter.
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2020 i siffror
IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom  
nationalekonomi. Forskarna vid IFN förenas av  
övertygelsen att nationalekonomi är ett ojämförligt  
kraftfullt verktyg för att förstå samhället. 

37  
disputerade forskare

5   
doktorander

45  
affilierade forskare

5  
forskningsprogram

64  
working papers publice- 

rades under året.

49 
akademiska seminarier

Under 2020 publicerades totalt tio 
böcker, två antologier med redak-
törer från IFN och en doktorsav-
handling.

”Vi kan belysa vilka
ekonomiska grundförutsätt-
ningar som kan
bidra till att skapa entre-
prenörsdriven
hållbar
tillväxt.”

LARS PERSSON 
PROFESSOR, VICE VD 
OCH PROGRAMCHEF

”Vi skapar ny kunskap om 
hur globaliseringen och digi -
taliseringen påverkar  
svenska företag.”
                            JOACIM TÅG 

               DOCENT OCH PROGRAMCHEF 

”Att få vara forsk-
ningsassistent
på IFN har gjort att 
jag har fått en djupare
förståelse för vad forsk-
ning kan vara.”

ALEXANDRA 
 ALLARD 

DOKTORAND OCH 
TIDIGARE FORSK-
NINGSASSISTENT 

PÅ IFN

10  
IFN-poddar producerades 

2020

90 
publicerade debattartiklar 

och krönikor av debatt- 
karaktär.

87  
tidskriftsartiklar och bok-
kapitel på engelska skrevs 
av IFN:s forskare. Det är 
det högsta antalet under 

ett års tid i institutets 
historia.

13  
böcker, avhandlingar och 

antologier
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4 IFN Årsbok 2020

Vd har ordet

IFN:s forskning än
viktigare i dag

Pandemiåret 2020 har understrukit betydelsen av IFN:s forskning. Det 
skriver FREDRIK SJÖHOLM som i november tillträdde som vd för IFN. 

MIN FÖRSTA TID som vd på IFN har 
varit intensiv och mycket inspireran-
de. Att flytta från Lunds universitet 
till IFN är mer än en rörelse i rum-
met. Forskningskulturen är annor-
lunda med ett större fokus på relevans 
och policynära forskning. Vidare är 
nationalekonomisk forskning om 
svenskt näringsliv av relativt blyg-
sam omfattning i Sverige och IFN 
är en garant för att detta perspektiv 
hålls aktuellt såväl inom som utanför 
vetenskapssamhället. 
   Det är inte utan att det gångna 
året har understrukit betydelsen av 
vår forskning. Delar av det svenska 
näringslivet har drabbats mycket hårt 
av pandemin och många företag har 
gått under. Denna omvälvande tid 
kommer att leda till en förändring i 
näringslivsstruktur och ägarförhål-
landen. I en global kontext har vi 
sett hur länder slängt internationella 
handelsöverenskommelser över bord 

och stoppat export av bland annat 
medicinsk utrustning. Strukturom-
vandlingar, ägarförhållanden och 
globalisering är några av de aspekter 
som IFN kontinuerligt forskar om.

   När pandemikrisen är över kommer 
fokus återigen att läggas på andra 
mindre akuta men långsiktigt funda-
mentala frågor för svenskt näringsliv. 

   Vi forskare på IFN kommer under 
de närmaste åren att intensifiera vårt 
arbete kring några av dessa frågor som 
vi tror är av speciellt stor betydelse. 
Det handlar om automatisering och 
digitalisering av näringslivet, om mil-
jöomställningen och om kompetens-
försörjning. Dessutom har vi nyligen 
lanserat ett skatteforskningsprojekt 
för att bättre förstå skatters effekter 
på företag och samhälle. Vår forskning 
kommer som vanligt att dels beskriva 
och förklara utvecklingen, dels disku-
tera dess policyimplikationer. Det är 
vår fasta övertygelse att vi härigenom 
kan bidra till ett starkare näringsliv 
och ett bättre fungerande samhälle.: 

FREDRIK SJÖHOLM,  
PROFESSOR OCH VD

”Denna omvälvande tid 
kommer att leda till en 
förändring i näringslivs-
struktur och ägar- 
förhållanden.”

Fredrik Sjöholm tillträdde 
som vd 1 november 2020.

IFN Årsbok 20204 
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5ifn årsbok 2020

DET SENASTE ÅRET har på många 
sätt varit omtumlande, då de omedel-
bara effekterna av pandemin i form 
av allvarliga sjukdomsfall, överdöd-
lighet och dramatiska förändringar i 
vårt sätt att agera i vardagen varit de 
mest uppenbara. Hittills har effekter-
na på ekonomin varit mindre än de 
förväntade, men vilka de långsiktiga 
effekterna på ekonomi, folkhälsa och 
arbetsliv blir är fortfarande höljt i 
dunkel. 
   Vad ska då samhället vidta för 
åtgärder när något inträffar som vi 
saknar erfarenhet av i modern tid? En 
förutsättning för att inte helt gå vilse 
och som samhälle agera i panik är ett 
öppet, tillitsfullt samtal mellan exper-
ter och beslutsfattare. Här har IFN 
verkligen levt upp till sin ambition 
att verka för en initierad och kun-
skapsbaserad samhällsdiskussion med 

bäring på näringslivets utveckling. 
Våra forskare publicerade förra året 
90 debattartiklar i ledande tidningar, 
och ett stort antal mer omfattande 
populärvetenskapliga artiklar och 
medverkade otaliga gånger i radio, tv 
och podcasts.

   Hur stor effekt pandemin har på 
produktiviteten i samhällsekonomin 
är omtvistat och svaret lär dröja tills 
alla data finns på bordet. Däremot kan 
vi redan nu utläsa att produktiviteten 
i IFN:s kärnverksamhet – forskningen 

– inte tagit skada. Tvärtom. Hur vi än 
mäter output så är 2020 särklassigt i 
institutets historia. Inte mindre än  
87 artiklar publicerades i interna-
tionella forskningstidskrifter och 
antologier, och när vi mäter forsk-
ningsproduktionen enligt IFN:s 
kvalitetsjusterade poängskala så 
överskrids den tidigare toppnotering-
en med 15 procent. Det rekordstora 
antalet working papers pekar också 
mot en fortsatt hög publiceringsnivå 
de kommande åren. 
   Att 2020 blev det mest produktiva 
året i vår historia är särskilt tillfreds-
ställande för mig personligen då den 
31 oktober 2020 blev min sista dag 
som vd. Det blev på dagen 15 år på 
posten. När jag tillträdde hade jag 
ingen aning om ifall jag skulle klara 
jobbet. Min filosofi har givetvis varit 
en avspegling av min personlighet 

”2020 blev det mest  
produktiva året i vår 
historia.”

IFN har levt upp till sin ambition att verka för en kunskapsbaserad  
samhällsdiskussion med bäring på näringslivets utveckling. Det behövs särskilt 
i tider av kris när något inträffar som vi saknar erfarenheter av i modern tid, 
skriver MAGNUS HENREKSON som också delar med sig av sin ledarskaps- 
filosofi efter 15 år som IFN:s vd.

Ett omtumlande 
men produktivt år

Vd har ordet

>

Magnus Henrekson läm-
nade vd-posten 31 oktober 
2020.
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6 ifn årsbok 2020

men också varit präglad av uppväx-
tens erfarenheter på en bondgård där 
sunt förnuft, pragmatism och nöd-
vändigheten av att få jobbet gjort var 
ledstjärnor. Vad gäller hur min syn på 
ledarskap har formats så råder ingen 
tvekan om vad jag påverkats mest av, 
nämligen Friedrich Hayeks artikel 
”The Use of Knowledge in Society” 
(American Economic Review, 1945) och 
Jan Wallanders tillämpning av Hayeks 
insikter, vilka han beskrivit så väl i 
många skrifter (och kanske själv tagit 
till sig under sin tid som forskare och 
som IFN:s vd 1953–1961). Budska-
pet är att kunskapen om vad som 
ska göras, och hur 
det bäst görs, är 
utspridd, och med 
rätt förutsättningar 
vet duktiga perso-
ner bäst själva hur 
en uppgift ska lösas 
och vad som bör 
prioriteras. När jag 
försöker punkta upp 
kärnan i min filosofi 
så ser den ut så här:  

1. Tro på att medarbetare klarar sina 
arbetsuppgifter, vilket gör att ansvar 
kan delegeras och människor växer. 
Men om något går snett ska det vara 
självklart att tala med mig så får vi 
lösa problemet tillsammans, och om 
det blir riktigt fel så är ansvaret i sista 
ändan vd:ns.

2. Vad gäller forskarna så gäller det 
att:
   a. Rekrytera rätt personer: viktigt 
att de är välutbildade och analytiskt 
skickliga, men kanske än mer avgö-
rande är att de som rekryteras brinner 

för utmaningen att bedriva betydel-
sefull forskning och ser det som sin 
chans att göra skillnad, inte bara inom 
akademin utan också för näringsliv 
och samhälle. 

   b. Skapa bästa möjliga betingelser 
vad gäller administrativt stöd, möjlig-
heter att knyta viktiga kontakter och 
få till stånd samarbeten som kan lyfta 
kvaliteten på den egna forskningen.

   c. Tydliggör högt ställda förvänt-
ningar på resultat: utvärdera resulta-
tet, men påstå dig inte veta hur resul-
tatet bäst ska uppnås – forskaren vet 

mer om detta 
än chefen.

  
    d. Förmedla att forskare är fria att 
välja forskningsfrågor, men att de 
samtidigt måste förstå att det ingår att 
bidra till att stärka IFN.

   e. Skapa förväntningar och bygg 
kultur genom ditt eget exempel: 
arbeta hårt, producera mycket egen 
forskning av hög relevans för IFN och 
delta i samhällsdebatten. 

3. Det finns alltid förbättringsmöj-
ligheter, men som Jan Wallander så 
övertygande visat kommer den som 
låter sig styras av budgetar att dömas 
till medelmåttighet. Utan denna 

tvångströja kan man däremot fånga 
de oförutsedda möjligheter som dyker 
upp. Det avgörande är att varje pro-
jekt går ihop och bidrar till att stärka 
helheten. 
   
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack 
till alla medarbetare, styrelseledamö-
ter, finansiärer och övriga som jag fått 
förmånen att samverka med under 
mina 15 år som vd. För egen del har 
det överträffat alla förväntningar, och 
jag lovar att göra vad jag kan för att 
i rollen som senior forskare bidra till 
det fortsatta byggandet av IFN.: 

MAGNUS HENREKSON,  
PROFESSOR OCH VD 2005–2020”Det är en chans att göra 

skillnad, inte bara inom 
akademin utan också för 
näringsliv och samhälle.”
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7ifn årsbok 2020

Styrelsens ordförandet har ordet

STAFFAN bOHMAN är styrelseordförande för IFN. Här skriver 
han om pandemiåret 2020 och om IFN:s roll när det gäller 
att bidra med lösningar till svårlösta samhällsproblem.

”Sverige står inför svårlösta 
samhällsproblem”

2020 HAR VARIT  ett speciellt år 
som ställt medborgare, företag, 
myndigheter och hela samhället 
inför stora svårigheter – i Sverige 
och runt om i världen.
I den genuina osäkerhet som rått, 
och alltjämt råder, har behovet av 
kunskapsinhämtning, analys och 
sakligt grundad debatt varit enormt 
– inte minst när det gäller de 
samhällsekonomiska effekterna av 
olika strategier för att möta pande-
min. Många av IFN:s medarbetare 
har sedan krisens utbrott lämnat 
värdefulla bidrag i den debatten. 
Det ligger i vetenskapens natur att 
olika forskare kan komma till olika 
ståndpunkter, så utvecklas kunska-
pen, inte minst på ett fristående och 
oberoende institut som IFN.
   Men oavsett pandemin står 
Sverige inför stora och svårlösta 
samhällsproblem som kommer 
att ställa samhällsekonomin och 
näringslivets konkurrenskraft inför 
svåra prov. Vi heter Institutet för 
Näringslivsforskning av ett skäl, 
men näringslivet fungerar inte i ett 
vakuum utan är för sin långsiktiga 
konkurrenskraft helt beroende 

av hur det omgivande samhället 
fungerar. Det är därför naturligt att 
IFN lägger resurser och möda på 
att bidra till att vitala samhällsom-
råden analyseras och att relevanta 
policyförslag presenteras. Även ett 
obundet forskningsinstitut är bero-
ende av att nå ut till beslutsfattare 
med sina förslag och det är viktigt 

att vi fortsätter att ha det modet. 
   Sverige hävdar sig fortfarande 
hyggligt i globala rankingar över 
länders attraktionskraft men tren-
den är sedan åtskilliga år nega-
tiv, i synnerhet i jämförelse med 
OECD-länder och många asiatiska 
länder. De faktorer som tynger 
trenden är inte primärt faktorer 
som näringslivet kan styra över och 

ansvara för. I stället handlar det 
om frågor som den politiska sfären 
ansvarar för. Vi ser brister inom 
bland annat energiförsörjning, ar-
betsmarknad, transporter, utbild-
ning, skattesystem och rättsväsende. 
Dessa områden är i högsta grad 
välståndsdrivande och avgörande 
för företagsamhetens möjligheter 
att på sikt utvecklas och hävda sig. 
Här behövs IFN mer än någonsin 
med högklassig forskning och ge-
nomtänkta policyförslag!
   Även för IFN har 2020 varit ett 
ovanligt år, för efter 15 framgångs-
rika år som chef har Magnus Hen-
rekson avgått som vd och efterträtts 
av professor Fredrik Sjöholm från 
Lunds universitet. Jag vill passa på 
att tacka Magnus för ett fint, tydligt 
och synligt ledarskap och önska 
Fredrik samma framgång på denna 
viktiga befattning.:

STAFFAN BOHMAN,  
STYRELSEORDFÖRANDE, IFN

”Behovet av kunskaps- 
inhämtning, analys och 
sakligt grundad debatt 
har varit enormt.”
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8 ifn årsbok 2020

Styrelsen
STAFFAN 
bOHMAN 
Ordförande  
sedan 2019
Civilekonom. 
styrelseordförande 

i Electrolux och Tysk-svenska  
Handelskammaren. Ledamot i Atlas 
Copco, Åke Wibergs stiftelse samt le-
damot i IVA:s avdelning IX (Ekonomi). 
Tidigare verksam som ordförande, sty-
relseledamot och vd för flera svenska 
och internationella företag.

FREDRIK 
SJÖHOLM
Vd sedan 2020
Fil.dr och pro-
fessor. Medlem i 
IVA:s avdelning 

IX (Ekonomi), kungliga Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund samt East 
Asian Economic Association. Affilierad till 
University of Nottingham och University 
of Aberdeen.

LENA  
APLER 
Ledamot  
sedan 2017
Grundare Collector 
och Collector bank. 
styrelseledamot i 

skistar och svensk-Amerikanska Han-
delskammaren. Medgrundare till 
17 Nätverket och rådgivare till  
Wellstreet Group.

STIG  
CLAESSON 
Ledamot  
sedan 2015
Civilingenjör.  
Vd Doxa Plast. 

Tidigare ordförande för Jönköpings 
Handelskammare.

CLAES EKSTRÖM 
Ledamot  
sedan 2020
Civilingenjör Chal-
mers, kandidat-
examen ekonomi 

samt juridikstudier vid Göteborgs 
universitet. Tidigare partner i Altor 
Equity Partners och senior Director 
på Mckinsey & Co. styrelseledamot i 
stadsmissionen och ArC.

JAN-OLOF  
JACKE
Ledamot  
sedan 2018
Civilekonom från 
Handelshögskolan 

i Göteborg. Vd för svenskt Näringsliv. 
Vice ordförande Alecta samt styrel-
seledamot ICC sverige och ledamot i 
IVA:s avdelning VI (Företagande och 
ledarskap). 

JENNy  
LINDéN URNES 
Ledamot  
sedan 2015 
b.A. (phil.). Ägare till 
och styrelseordfö-

rande i Lindéngruppen Ab, styrelse- 
ordförande i stiftelsen Färgfabriken, 
styrelseledamot i becker Industrial 
Coatings Holding, Colart International 
Ltd, Moorbrook Textiles Ltd och Uppstart 
Helsingborg.

PÄR
bOMAN 
Ledamot  
sedan 2018 
styrelseordförande 
Handelsban-

ken, sCA och Essity, vice ordförande i 
Industrivärden samt styrelseledamot i 
skanska.  

LOUISE LINDH 
Ledamot  
sedan 2020
Civilekonom 
Handelshögskolan 
stockholm. Vd och 

styrelseledamot i Fastighets Ab L E 
Lundberg. ordförande i J2L Holding 
Ab, styrelseledamot i Hufvudstaden 
och L E Lundbergföretagen.
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Våren 2020 stod vi mitt i en global kris vars like vi inte sett.  
Världen stängdes ned, dödstalen steg och ekonomin avstannade 
när exceptionella åtgärder vidtogs. Samtidigt som regeringar och 
myndigheter gjorde allt de kunde för att minska virusets sprid-
ning föll börsen. Många företag varslade och oron för kommande 
arbetslöshet var utbredd. Efterfrågan på nationalekonomiska 
analyser blev snabbt stor.

Coronakrisen
–när kartan ritades om

100 MILJARDER KR i månaden kan rädda oss från 
krasch, skrev IFN:s dåvarande vd Magnus Hen-
rekson i en mycket uppmärksammad debattartikel 
i Dagens Nyheter den 25 mars. Han skrev att staten 
behövde vidta unikt kraftfulla åtgärder för att 
rädda vår gemensamma välfärd och ekonomi och 
samtidigt kunna bedriva ett effektivt smittskydds-
arbete. Artikeln blev en av många debattartiklar 
som Magnus Henrekson skrev med avsikt att 
visa hur en ekonomisk kris drabbar företagen och 

därigenom samhället i stort i form av ökad arbets-
löshet och dess konsekvenser. Han argumenterade 
för åtgärder såsom statlig permitteringsersättning, 
en statlig ersättning för andra kostnader än löner, 
ett moratorium för vissa skulder och ett finanspo-
litiskt paket som underlättar smittskyddsåtgärder.
   När regeringen på valborgsmässoafton aviserade 
ett utökat stödpaket för att rädda företagen från 
konkurs var åtgärderna till stor del desamma som 
de som Magnus Henrekson tidigt presenterat.

Magnus Henrek-
son med Nathalie 
berthelius, Chief 
People & Culture 
Officer på Wise 
Group, och Per 
Schlingmann, 
moderator.  Här i 
serien Sthlm Talk 
anordnad av 
Fastighetsägarna. 
Diskussionen 
handlade om 
distansarbete och 
dess framtid.

>
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Forskning om tidigare kriser
Att vara i kris innebär att försöka ta sig fram i outforskad 
terräng. Trots att coronakrisen är en unik situation finns det 
lärdomar att dra från tidigare ekonomiska kriser, anser Lars 
Persson, vice vd för IFN. Tillsammans med kollegorna Fredrik 
Heyman och Pehr-Johan Norbäck forskar han om struktur- 
reformer och vilka reformer som lyfte Sverige efter  
90-talskrisen. 

– På kort sikt kommer den ekonomiska hanteringen av krisen 
att vara inriktad mot att inte låta hjulen stanna helt, säger 
Lars Persson. Den historiskt stora negativa efterfråge- och 
utbudschocken gör den kortsiktiga hanteringen av coronakri-
sen unik. Men vi kan försöka använda oss av lärdomar från 
tidigare svenska ekonomiska kriser när det gäller de lång-
siktiga ekonomiska konsekvenserna. IFN:s forskning visar 
exempelvis att mikroreformer var en starkt bidragande orsak 
till att Sverige lyckades vända utvecklingen efter 90-talskrisen. 
En rad effektivitetshöjande åtgärder bidrog till att struk-
turomvandlingen påskyndades. Coronakrisen skapar både 
ekonomiska problem och ekonomiska möjligheter. Vi kan 
exempelvis hamna i ett läge där fler företag väljer att flytta 
hem produktionen till den svenska marknaden för att minska 
riskerna. Det kan minska produktiviteten men också ge Sveri-
ge chansen att öka sysselsättningen om rätt investeringar görs, 
enligt Lars Persson. Samtidigt, betonar han, måste vi inse att 
i den osäkerhet som råder kring den nuvarande situationen så 
är lärdomar av tidigare kriser osäkra. 

– Vi har helt enkelt aldrig tidigare varit i denna situation och 
måste därför noggrant överväga vilka reformer som passar för 
att hantera just denna kris, säger Lars Persson.

Pandemin och globaliseringen
Pandemin förde också med sig frågor om hur globaliseringen 
påverkas av coronakrisen. Kartan ritades även om gällande 
internationell handel och globala produktionskedjor. Andreas 
Bergh, IFN och Lunds universitet, forskar om bland annat 
globalisering. Han ser att pandemin påverkat globaliseringen 
både på kort och lång sikt. Nedstängningarna har lett till stora 
kostnader för länder världen över.
– På lång sikt ser det inte ljusare ut – bara mer osäkert. 
Världshandeln var kritiserad och ifrågasatt från många olika 
håll redan innan coronakrisen. Den ekonomiska globali- 

seringen framhölls exempelvis ofta som orsak till populis-
mens framväxt – trots att ett sådant mönster är svårt att påvi-
sa, enligt forskning av Andreas Bergh. Det finns därför en be-
tydande risk att coronapandemin – även om det skulle vara så 
lyckligt att den kan hanteras relativt snart – har gett världs-
handeln en ansenlig knäck, säger Andreas Bergh och avslutar:

– Å andra sidan har stora delar av den lokala ekonomin 
visat på god anpassningsförmåga: e-handeln ökar 
och många restauranger har ställt om och tagit hjälp 
av en växande gig-ekonomi för hemleveranser.

Strukturomvandling påskyndas
Den digitala strukturomvandlingen påskyndas av pan-
demin. Det hänger också ihop med globaliseringen, en-
ligt Lars Persson. Han ser att den framtida globaliserings-
processen i allt högre grad kommer att ske i tjänstesektorn. 
Med avancerad telekommunikation kommer tjänste-
jobb som tidigare inte var hotade av låglönekonkur-
rens att konkurrensutsättas när samma tjänster nu kan ut-
föras av arbetskraft som har betydligt lägre löner. Lars 
Persson exemplifierar med plattformen Up Work:

– Med artificiell intelligens och maskininlärning bör-
jar även avancerade tjänster som i dag utförs av ju-
rister och revisorer att ersättas med avancerade da-
torprogram, säger Lars Persson och fortsätter: 

– För att minska smittspridningen har många ar-
betstagare jobbat hemifrån med hjälp av ny teknolo-
gi. Både företag och arbetstagare lär sig detta nya ar-
betssätt, vilket påskyndar strukturomvandlingen.

En mångfald av perspektiv ökar kuskapen 
2020 var året då R-tal blev ett ord i var mans mun och då  
matematiska analyser gjordes på bästa sändningstid i SVT:s 
Aktuellt. Än har vi inte facit för hur coronakrisen borde ha 
hanterats. Under krisen har IFN-forskare kontinuerligt  
bidragit med olika perspektiv på hur frågor relaterade till  
ekonomin kan få ett svar. Pågående forskning har relaterats 
till coronakrisen.
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Under våren höll IFN ett digitalt policyseminarium om digi-
taliseringens påverkan på svenskt näringsliv. Malin Gardberg 
var en av forskarna som då beskrev hur krisen påverkar struk-
turomvandlingen. Dagmar Müller disputerade nyligen med 
en avhandling om kontakters betydel-
se för ungas inträde på arbetsmarknaden, 
och när hon under hösten presenterade en 
SNS-analys baserad på avhandlingen, fick 
coronakrisen en framträdande roll i och 
med att fler unga blivit arbetslösa. Ro-
ger Svensson skrev om innovativa sätt att 
kickstarta ekonomin med hjälp av så kall-
lade Gesell-pengar och Therese Nilssons 
tidigare forskning om spanska sjukans ef-
fekter blev åter aktualiserad i media.
   Lars Calmfors var tidigt aktiv i debatten om coronakrisen. 
Han har under 2020 argumenterat för behovet av kraftiga-
re coronaåtgärder i form av striktare nedstängningar kombi-
nerade med mer stöd till näringslivet. Tillsammans med Da-
niel Waldenström är han en av medlemmarna i regeringens 
referensgrupp av nationalekonomer som ska ge råd om hur 
den ekonomiska politiken ska utformas. Lars Calmfors var 
också en av medlemmarna i Stockholms Handelskammares 

Omstartskommission. I början av krisen trodde Lars Calm-
fors att stöden till företagen skulle kunna trappas ned under 
hösten. När han i början av 2021 summerar behovet av stöd 
ser han att fler insatser kan behövas under en tid framöver:

– Det finns en hel del empiriskt stöd för 
att hårdare restriktioner, som nedstäng-
ningar av vissa verksamheter, är effek-
tiva åtgärder mot smittspridningen. 
Det gäller då en överbryggningsperi-
od tills vaccineringarna får effekt. Men 
hårdare restriktioner måste kombine-
ras med mer stöd till företagen, vilket 
vi har råd med. När smittläget förbätt-
ras blir det en svår avvägning i vilken 

takt stöden ska dras ned. Generösa stöd under alltför lång tid 
äventyrar dynamiken i näringslivet, säger Lars Calmfors.: 

”Hårda restriktioner 
måste kombineras med 
mer stöd till företagen, 
vilket vi har råd med.”
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Assar Lindbecks betydelse 
för IFN
Assar Lindbeck avled vid 90 års ålder den 28 augusti 2020. Han var aktiv 
som forskare och samhällsdebattör in i det sista. Under sitt långa yrkesliv 
anlitades han som expert av flera regeringar och internationella organisatio-
ner. Han blev känd för allmänheten för sitt arbete med den så kallade  
Lindbeck-kommissionen. Han spelade också en viktig roll för IFN:s utveckling.         

EFTER SIN PENSIONERING 1995 delade  
Assar under ett kvarts sekel sin tid  
mellan Institutet för Näringslivsforsk-
ning (IFN) och Institutet för interna-
tionell ekonomi (IIES) vid Stockholms 
universitet. Redan på 1960-talet var 
dock Assar under två perioder vid 
IFN (då IUI) där han arbetade 
fram två mycket uppmärksamma-
de och omdebatterade förslag till re-
former på de kraftigt reglerade bo-
stads- och jordbruksmarknaderna. 
Assar visade redan då den vilja och 
oräddhet för att ta strid för sin överty-
gelse som kom att utmärka hans del-
tagande i den offentliga debatten.
   Under sin tid vid IFN ägnade sig 
 Assar främst åt forskning, men höll fast 
vid sin övertygelse om att ekonomer 
bör vara tvåbenta, det vill säga stå med 
ena benet i forskningen och det andra i 
samhällsdebatten genom att föra ut sina 
forskningsresultat i samhället exem-
pelvis via uppsatser i svenska tidskrif-
ter, debattartiklar, mediaframträdanden 
och deltagande i offentliga utredningar. 
   Assar hade en stor inverkan på IFN:s 
utveckling. Framför allt inspirerade 

han institutets forskare till att försö-
ka ställa ekonomiskt-politiskt vikti-
ga frågor. Metoden var viktig, men 
viktigast var frågans relevans. 
   I samband med hans bortgång skrev 
kollegorna Magnus Henrekson, 
Henrik Horn och Lars Persson ett  
minnesord och tog där också upp det 
unika med att förnamnet Assar räckte 
för att alla med samhällsintresse 
skulle veta vem som avsågs. Namnet 
Assar stammar från det nordiska 
namnet Andswarur med betydel-
sen ”han som ger svar”. Henrekson, 
Horn och Persson skrev: ”Om det är 
något som präglat Assars livsgärning 
så är det just att med hjälp av forsk-
ning och vetenskap söka svaren på ti-
dens viktigaste frågor och kommunice-
ra sina svar till både sina forskarkollegor
och det omgivande samhället.”
   Assar arbetade intensivt in i det sista. 
Endast ett par veckor innan hans bort-
gång antogs en av de uppsatser han och 
Jörgen Weibull arbetade med i den an-
sedda tidskriften European Economic Re-
view. Två år tidigare publicerades arti-
keln ”Social Norms in Social 

Insurance”, skriven tillsammans med 
Mats Persson, i Journal of Political Eco-
nomy, en av de fem absoluta topptid-
skrifterna i nationalekonomi. I sin sis-
ta debattartikel i DN argumenterade 
han (tillsammans med Mats Persson) 
för att den stora invandringen kräver 
dyra och politiskt smärtsamma refor-
mer av bostadsmarknad, arbetsmark-
nad, rättsväsende och skola. Mellan 
1995 och 2020 publicerade han 38 de-
battartiklar, varav 31 i Dagens Nyheter. 
Hans tro på forskningen och dess re-
levans för samhället, liksom hans 
eget intensiva deltagande i sam-
hällsdebatten, har blivit en ledstjär-
na för många nationalekonomer. 
   Flera IFN-forskare har skrivit om 
Assar efter hans bortgång. Kan-
ske kan deras intryck bäst summe-
ras i Magnus Henreksons konstateran-
de i Ekonomisk Debatt: Assars betydelse 
för svensk nationalekonomi och sam-
hällsdebatt kan inte överskattas.:
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NyA STUDIER  om företag och arbetsmarknad presentera-
des vid konferensen som ägde rum den 17 och 18 augusti. 
Syftet med konferensen var att sammanföra forskare inom 
fälten finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.  
Forskningen som presenterades handlade bland annat om 
tillgången på chefer, hälsoeffekter på anställda i bolag som 
mottar riskkapitalinvesteringar och hur anställda påverkas 
när ett företags lönsamhet plötsligt växer.
   IFN tog över värdskapet efter Booth School of Business 
vid University of Chicago som arrangerade 2019 års konfe-
rens. 
   Bland de presenterande forskarna fanns Stefan Obern-
berger, Erasmus University Rotterdam, Julien Sauvagnant, 
Bocconi University och CEPR, Marco Pagano, Center for 
Studies in Economics and Finance, Neapel,  och affilierad 
till IFN, och Jessie Jiaxu Wang, Arizona State University.

   Under 2020 anordnade också IFN:s företags-, arbets-
marknads- och entreprenörskapsgrupp FAME, en tvådelad 
intern workshop för IFN-forskare som även den genomför-
des digitalt. Syftet var att kunna diskutera och få återkopp-
ling på forskningsidéer och pågående forskning i ett tidigt 
skede och därmed utnyttja den breda kunskap som finns på 
institutet samt hitta möjliga nya synergier.
   Även IFN:s ordinarie seminarieverksamhet har till stora 
delar ställt om från fysiska till digitala seminarier, och i de 
fall då det varit möjligt, till digifysiska sammankomster.:

2020–året då konferenserna 
blev digitala

Seminarier, workshops och internationella konferenser  
är centrala för att få ta del av ny forskning och knyta nya 
kontakter. Under året ställdes de om. I stället för att mö-
tas fysiskt blev seminarier via Zoom det nya normala. 
2020 var också året då IFN som första europeiska  
institution fick vara värd för Labor and Finance Groups 
årliga konferens, ett värdskap som blev digitalt.

Joacim Tåg, programchef 
för forskningsprogrammet 
Globaliseringen och företa-
gen, som arrangerade Labor 
and Finance Groups första 
europeiska konferens.
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Att under kortare eller längre tid vara gästforskare 
på IFN är ett sätt att utbyta idéer och att samarbeta forska-
re emellan. Under 2020 besöktes IFN av flera gästforskare.

Gästforskare

PHILIPP AGER
southern Denmark University, odense, Danmark

ELKE DE JONG
radboud University, Nijmegen, Nederländerna

KARL HARMENbERG
Copenhagen business school, Danmark

JOHANNES HAUSHOFER
Princeton University, UsA

KLáRA KALíšKOVá
University of Economics and CErGE-EI, Prag, 
Tjeckien

MARIA KURAKINA
Haas school of business, University of California, 
berkeley, UsA

FELIX MUSGENS
brandenburg University of Technology, Tyskland

JOHANNA MÖLLERSTRÖM
George Mason University, Fairfax, UsA, och IFN

PETRA PERSSON
stanford University, UsA, och IFN

LUCA PICARIELLO
University of Naples Federico II, Italien

PETRI ROIKONEN
University of Helsinki, Finland

MICHAEL RUbENS
kU Leuven, belgien

SUSANNA SÄLLSTRÖM MATTHEWS
University of Cambridge, storbritannien

THOMAS ÅSTEbRO
HEC Paris, Frankrike, och IFN

Petra Persson, Assistant Pro-
fessor, Stanford University, 
besökte IFN i januari 2020 
och höll bland annat ett 
seminarium om ”The Roots 
of Health Inequality and 
The Value of Intra-Family 
Expertise”.

I förteckningen nedan anges ett urval av de gästforskare som under året vistats på IFN  
innan pandemin bröt ut. Därutöver har ett stort antal internationella forskare 
besökt IFN digitalt i samband med vetenskapliga konferenser. 
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– Demokratierna är hotade om man inte tar tag i 
den makt som ligger i digitaliseringen, säger Lars 
Oxelheim. Han är professor i internationellt 
företagande och affilierad forskare vid IFN.  
Sedan 23 år tillbaka är han redaktör för den  
tvärvetenskapliga bokserien Europaperspektiv.

EU behöver ta tag i 
digitaliseringen

2020 ÅRS UPPLAGA av bokserien heter  EU och 
teknologiskiftet:

– Det kändes angeläget att ta upp detta ämne 
eftersom anledningen till att vi har en kris i eko-
nomin är att vi befinner oss i ett teknologiskifte 
och det håller tillbaka investeringarna. Det kräver 
en enorm omställningsförmåga på ett eller annat 
sätt i Europa. Teknologiskiftet hotar demokratin 
om man inte handskas med det på rätt sätt och det 
hotar även produktiviteten, säger Lars Oxelheim 
och tillägger:

– Man kan ju diskutera om det är ett skifte. Den 
fjärde industriella revolutionen, som den ibland 
kallas, har kommit gradvis. Men vi har kommit till 
en kritisk tidpunkt och måste adressera detta nu, 
säger Lars Oxelheim.
  Bokens nio kapitel landar samtliga i en policy- 
rekommendation för hur EU bäst ska tillvarata de 
möjligheter teknologiskiftet erbjuder och minska 
de risker det kan ge upphov till.
   Två kapitel är skrivna av IFN-forskare: Mårten 
Blix beskriver tillsammans med Emil Bustos hur 
skattesystemen inte hängt med när vi producerar 
varor och tjänster på nya sätt. Fredrik Heyman, 

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson skriver 
om digitaliseringen, produktiviteten och jobben. 
Det behövs  reformer för att EU inte ska fortsätta 
halka efter USA.
   Europaperspektiv är en tvärvetenskaplig 
publikation som årligen samlar svensk aktuell 
EU-forskning inom ekonomi, juridik och stats- 
vetenskap.:

Lars Oxelheim är redaktör 
för Europaperspektivs 
ekonominätverk sedan 
 23 år tillbaka.

EU och Teknologiskiftet tar upp ekonomiska, juridiska 
och statsvetenskapliga perspektiv på digitaliseringen 
och de utmaningar som EU står inför. Samtliga 
23 årgångar finns att ladda ned på 
www.europaperspektiv.se
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Forskningsprogram

>

IFN:s forskning är opartisk och oberoende. Professionell  
integritet och objektivitet utgör riktlinjerna för all forskning 
och analys som bedrivs vid institutet.
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Forskningsprogram

Den snabba teknologiska utvecklingen innebär att det svenska 
näringslivet och arbetsmarknaden just nu genomgår en struktur-
omvandling av historiska proportioner. Samtidigt är svensk 
ekonomi sedan länge i hög grad internationellt integrerad 
och påverkas således starkt av omvärlden.   

Globaliseringen 
och företagen

MOT DENNA bAKGRUND syftar forsk-
ningsprogrammet till att skapa ny 
kunskap om hur globaliseringen och 
digitaliseringen påverkar svenska 
företags konkurrenskraft, ägande och 
kompetensförsörjning.  Exempelvis 
studerar vi hur arbetsuppgifter som 
utförs i Sverige har förändrats över 
tid, hur förändringar i vem som kon-
trollerar företag påverkar anställda 
och företagens konkurrenskraft, hur 
ökad internationell handel påverkar 
företag och anställda, samt hur mul-
tinationella företag påverkar svensk 
ekonomi.
   Inom programmet arbetar Mårten 
Blix, Lars Calmfors, Malin Gardberg, 
Magnus Henrekson, Fredrik Hey-
man, Per Hjertstrand, Henrik Horn, 

Dagmar Müller, Pehr-Johan Nor-
bäck, Martin Olsson, Lars Persson, 
Fredrik Sjöholm, Björn Tyrefors, 
Daniel Waldenström och Özge Öner. 
Via affiliering är Carl Magnus Bjug-
gren, Karin Edmark, Shon Ferguson, 
Joakim Jansson, Louise Johannesson, 
Jens Josephson, Matti Keloharju, 
Samuli Knüpfer, Nikita Koptyug, 
Erik Lindqvist, Alexander Ljung-
qvist, Kaveh Majlesi, Lars Oxelheim, 
Marco Pagano, Annalisa Scognamig-
lio och Bengt Söderlund knutna till 
programmet. Simon Ek, Alexander 
Montag, Charlotta Olofsson och 
Olga Lark är affilierade doktorander.
   Programmets huvudfinansiär är 
Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse. Härutöver finns projekt och 

forskare som också erhåller projekt-
medel från andra finansiärer.:

”Vi skapar ny kunskap 
om hur globaliseringen 
och digitaliseringen på-
verkar svenska företag.”

JOACIM TÅG
ProGrAMCHEF
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jProjektansvarig: JOACIM TÅG  
Forskning inom nationalekonomi har lyft fram att allokeringen 
av talang i en ekonomi kan vara central för landets utveckling. 
Exempelvis kan en talangfull person, ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv, vara mer produktiv som företagsledare för 

ett nytt snabbväxande företag än som en mellanchef på ett 
stort etablerat företag. syftet med detta forskningsprojekt är 
att studera allokeringen av talang i den svenska ekonomin och 
hur denna allokering påverkar företags tillväxt, överlevnad och 
lönsamhet.

  Allokeringen av talang i det svenska näringslivet

 jProjektansvarig: MARTIN OLSSON 
Privatiseringar av statligt ägda företag 
har sedan början av 1980-talet skett i 
över hälften av världens länder. Motivet 
har inte sällan varit att generera försälj-
ningsintäkter och att effektivisera företa-
gen, vilket oftast också har skett. Men 
trots att privatiseringar har attraherat 
ett stort akademiskt intresse vet vi i dag 
väldigt lite om vilka arbetsmarknadsef-

fekter som uppstår av privatiseringar. 
syftet med detta projekt är att studera 

hur anställda påverkas om deras företag 
privatiseras. Forskningen fokuserar på 
anställdas arbetslöshetsrisk samt löne- 
inkomster. Man studerar även om vissa 
grupper av anställda gynnas av privati-
seringar medan andra missgynnas.

Arbetsmarknadseffekter av privatiseringar 

 jProjektansvarig: PER HJERTSTRAND
I en värld med ökad globalisering och minskade handelsbar-
riärer är det viktigt att förstå konsekvenserna av de ökade 
handelsflödena. För dagens politiska beslutsfattare inom EU 
och UsA kan detta till exempel inkludera implikationerna av 
frihandelsavtal. 
 

Hur påverkas ländernas välfärd av den typen av avtal? Vad 
händer med företagens förutsättningar? Hur påverkas miljön 
av de ökade ekonomiska flödena? syftet med detta projekt 
är att med nyutvecklade ekonometriska metoder förbättra 
analysredskapen för att mäta effekterna av ökad handel och 
globalisering.

    De ekonomiska effekterna av globalisering

 jProjektansvarig:  JOACIM TÅG
Under den senaste tiden har regelbör-
dan för företag som bedriver värdepap-
pershandel ökat markant. Detta gäller 
även regelbördan för företag som önskar 
lista sig på en publik handelsplats. Delvis 
av denna orsak, men även av många 
andra orsaker, har vi under de senaste 

15 åren sett ett minskat intresse bland 
företag att låta sina aktier handlas på 
reglerade marknadsplatser. syftet med 
detta projekt är att studera betydelsen 
av denna utveckling för samhället i stort.

    Den samhällsekonomiska betydelsen av publik handel med aktier

1

2

 3

4
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Forskningsprogram

>

 jProjektansvarig: MALIN GARDbERG 
Finansmarknadsintegration underlättar allokeringen av kapital 
och påverkar sambandet mellan tillgångar och konsumtion ge-
nom att minska hushållens likviditetsbegränsningar. De negati-
va sidorna med finansmarknadsintegration är dock ackumule-
ring av finansiella obalanser, ökad spridningsrisk av finansiella 
svårigheter och plötsliga svängningar i kapitalflöden. 

Detta projekt undersöker hur internationell finansiell inte-
gration påverkar makroekonomiska och finansiella utfall. Mer 
specifikt studeras hur finansiell integration påverkar interna-
tionell riskdelning, utvecklingen av den lokala finanssektorn 
och sambandet mellan konsumtion och förmögenhet samt hur 
internationella obalanser påverkar valutakursens känslighet för 
osäkerhet på finansmarknaden.

    Finansiell integration och globala obalanser

 jProjektansvarig: FREDRIK HEyMAN
Det primära målet med detta forsk-
ningsprojekt är att skapa en bättre för-
ståelse för hur globaliseringen påverkar 
arbetsmarknaden. Projektet kommer 
även att analysera hur de förändringar 
i digitalisering och automatisering som 
nyligen skett sätter press på företag och 
arbetstagare, och hur detta relaterar till 
globaliseringen. Vi kommer analysera ef-
fekterna av globalisering och digitalise-
ring i en svensk kontext, vilket borde ge 
insikter med tydlig relevans för svenska 
beslutsfattare. Vi kommer att undersöka 
en mängd olika viktiga aspekter. Mer 
generellt kommer projektet att belysa 
ett antal olika problemställningar såsom 
identifikationen av individuella egen-

skaper hos de som vinner och de som 
förlorar på globaliseringen och digitali-
seringen.
   Vi undersöker även globaliseringens 
effekter på företagens organisation 
och hur det påverkar arbetsmarkna-
den. Utöver det, studerar vi även en rad 
faktorer kopplade till löneskillander och 
anställningsformer, för att nämna några 
av frågorna inom ramen för projektet.

       Globaliseringen och digitaliseringen

5

8

       Företagen, arbetsmarknaden 
och arbetsmijön
6

 jProjektansvarig: JOACIM TÅG
Arbetsmiljöproblem medför stora kostnader för samhället. 
Europeiska arbetsmiljöbyrån har uppskattat de direkta 
och indirekta kostnaderna för sverige till ca fyra procent 
av bNP. syftet med detta projekt är att empiriskt studera 
ett flertal bakomliggande faktorer till hälsoproblem i det 
svenska näringslivet med speciellt fokus på chefer, före-
tagsägande, och företagsstyrning.

       Företagsägandets ekonomi7

 jProjektansvarig: JOACIM TÅG
Ägarförändringar och ägarfrågor är centrala i den omstruktu-
rering av näringslivet som krävs för att möta de utmaningar 
och möjligheter som globaliseringen för med sig. syftet med 
detta delprojekt är att studera olika aspekter relaterade till fö-
retagsägandets ekonomi, det vill säga hur samhället påverkas 
av olika ägarformer av företag. Detta inkluderar studier kring 
riskkapitalinvesteringar, börsnoteringar, företagsförvärv och 
beslut att bli företagsägare genom entreprenörskap. Vi stude-
rar även hur företagsägande och ägarförändringar påverkar 
karriärer hos företagsledare och anställda.
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Forskningsprogram

 jProjektansvarig: FREDRIK 
SJÖHOLM
Detta projekt studerar effekten av ökad 
internationell handel på invandrares 
sysselsättning och löner. Effekten av 
internationell handel på invandrares 
arbetsmarknadsintegration är av stort 
intresse i ljuset av invandrares bris-
tande integration. Hypotesen är att 

ökad handel med ett visst land ökar 
både sysselsättningen och lönerna för 
personer som invandrat från detta land. 
Analysen baseras på ett stort datama-
terial om svenska företag och svenska 
invånare med information om en mängd 
olika företags- och individkarakteristika, 
inklusive företags import och export 
samt individers födelseland.

       Globaliseringens effekt på invandrares sysselsätt-
ning och löner

 jProjektansvarig: MAGNUS HENREKSON 
Detta projekt undersöker kapitalets ägande. Med “den svenska 
ägarmodellen”, som dominerade på börsen fram till helt 
nyligen, avses den modell där kontrollen av företagen för det 
mesta var koncentrerad till en eller två ägare. ofta, men inte 
alltid, var dessa ägare svenska familjer. Den koncentrerade 
kontrollen möjliggjordes genom en växande divergens mellan 
kontrollrättigheter (röstandelar) och utdelningsrättigheter (ka-
pitalandelar) för de dominerande ägarna. Det var också vanligt 
att en familj eller en ägargrupp via investmentbolag  

och ask-i-ask-ägande hade ett dominerande inflytande i ett 
flertal företag. 

sverige är nu mitt uppe i en utveckling där den svenska 
ägarmodellen är på tydlig tillbakagång för att, i varje fall delvis, 
ersättas av andra modeller för ägarstyrning. En viktig drivkraft 
bakom denna utveckling är globaliseringen av ägandet. 

Projektet syftar dels till att öka vår förståelse för hur den 
svenska ägar- och kontrollmodellen påverkas av globalise-
ringen, dels till att undersöka vilka institutionella förändringar 
i regelverket som skulle kunna möjliggöra en effektiv styrning 
av bolag med spritt ägande.

       Globaliseringens effekter på kapital

 jProjektansvarig: FREDRIK HEyMAN
Projektet syftar till att empiriskt undersöka arbetsmarknads-
effekter av ökad internationell integration. Projektet tar sin 
utgångspunkt i ny ekonomisk teori med heterogena företag 
och heterogen arbetskraft. Traditionell handelsteori antar att 
arbetsmarknaden är fullständigt flexibel med full sysselsätt-
ning som följd. Nyare teori betonar i stället att löner är trög-
rörliga och att matchningsprocessen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare kan ge upphov till långvarig arbetslöshet. Vidare 
ger dessa arbeten vid handen att effekten på en viss typ av 
arbetskraft, t.ex. när det gäller löneförändringar, kan skilja sig 
åt beroende på typ av företag. Ökad globalisering kan t.ex. 

leda till ökade löner för den typ av arbetskraft vars kvalifikatio-
ner bäst överensstämmer med företagets profil. Dessa nyare 
teoretiska arbeten resulterar sålunda i ett antal olika hypote-
ser om internationalisering och arbetsmarknadseffekter som 
vi avser att undersöka empiriskt med hjälp av svensk data. 
Den empiriska analysen baseras på ett stort datamaterial om 
svensk arbetskraft som kan matchas med data om svenska 
företag. Exempelvis undersöker vi löne- och sysselsättningsef-
fekter av ökad internationalisering för olika typer av arbets-
kraft och i olika typer av företag. Projektet är ett samarbete 
mellan svenska empiriska forskare och framstående teoretiskt 
inriktade amerikanska forskare.

       Globalisering, sysselsättning och löner

9
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 jProjektansvarig: SHON FERGUSON
Företag i sverige och i utlandet har utsatts för ökad kon-
kurrens i många former. Globaliseringens utveckling gör att 
inhemska företag är tvungna att anpassa sig till ett tuffare 
affärsklimat, men handelsreformer innebär också nya import- 
och exportmöjligheter. Detta projekt består av huvudsakligen 
empiriska uppsatser där man utvärderar effekterna av ökad 
konkurrens av olika slag, såsom handelsreformer, importkon-
kurrens och högre elpriser under 2000-talet. studierna ut-
forskar effekten av dessa fenomen på företagens val av teknik, 
handelsmönster, sysselsättning, storlek och produktivet. Ett 
syfte med projektet är att bidra till förståelsen för hur konkur-
rens påverkar företags tekniska utveckling och sysselsättning, 
vilket kan vara till hjälp inför framtida ekonomiska reformer.

    Globaliseringen, ökad konkurrens 
och företagens utveckling

       Kvotering till börsbolagsstyrelser

Forskningsprogram

>

    12     Inkomster och förmögenheter i 
Sverige: ackumulation, fördelning

    13

 jProjektansvarig: DANIEL WALDENSTRÖM
I detta projekt studeras hushållens inkomster och förmögen-
heter. En ny och unik befolkningsomfattande registerdatabas 
som täcker utvecklingen från sent 1960-tal till i dag har byggts 
upp och möjliggör analyser av såväl individers och hushålls 
beteenden som sammanräknade utfall för hela samhället. 
Projektet studerar frågor som berör inkomstfördelningens 
nivå och utveckling samt individers beteende på arbets- och 
kapitalmarknaderna.

 jProjektansvarig: HENRIK HORN
Mellanstatliga investeringsavtal skyddar utländska investe-
ringar mot åtgärder av värdländerna som avsevärt reducerar 
dessas värde. De ger också investerare möjlighet att stämma 
kontrakterande stater för avtalsbrott (så kallade IsDs-me-
kanismer). Dessa åtaganden har stått i centrum för kritiken 
mot CETA-avtalet (EU–kanada), och TTIP-avtalet (EU–UsA). 
Debatten väcker fundamentala frågor rörande IIA: Vilka slags 
åtgärder ska leda till kompensation? kommer värdländer att 
avstå från att vidta legitima åtgärder? Vem vinner och vem 
förlorar på avtalen? Det finns i stort sett ingen ekonomisk 
litteratur som besvarar dessa frågor. syftet med projektet är att 
påbörja en systematisk analys.

    Internationella investeringsavtal    15

    14

 jProjektansvarig: bJÖRN TyREFORS
kvotering till börsbolagsstyrelser har 
införts i en rad länder i Europa. I sverige 
har det än så länge endast varit ett hot 
om lagstiftning. Detta projekt utvärderar 
det första och mest kraftfulla hotet om 
kvoteringslag från vice statsminister 

och jämställdhetsminister Margareta 
Winberg 2002. Vi finner starkt stöd för 
att hotet ökade andelen kvinnor i börs-
bolagsstyrelser och att företagens vinst 
förbättrades, ett resultat som skiljer sig 
från andra studier där lagstiftning och 
inte hotet utvärderats.

    Riskkapital och företagsetik    16

 jProjektansvarig: NIKITA KOPTyUG
Med den ökande betydelsen av etik för investeringsbeslut blir 
en naturlig fråga huruvida affärsförslagens etiska karaktär på-
verkar entreprenörernas chanser att säkra finansiering för sina 
satsningar. Medan det anses att grunden för affärsförslaget 
och entreprenörsupplevelsen är viktiga faktorer i investerarnas 
investeringsbeslut börjar det framstå som att andra faktorer 
också påverkar huruvida entreprenörer kan säkra finansiering. 
I detta projekt strävar vi efter att studera samspelet mellan 
grupptillhörighet och etik, med fokus på samspelet mellan 
affärsföretagens etiska och oetiska egenskaper.
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Forskningsprogram

 jProjektansvarig: HENRIK HORN
Uppfyllandet av en industristandard kräver ofta användande av 
patenterade teknologier. Exempelvis utnyttjar telekomstandarder 
som 3G och 4G en stor mängd sådana ”standard-essentiella” pa-
tent. Ägarna till dessa har potentiellt mycket stark marknadspo-
sition, då de kan blockera utnyttjandet av standarden. I praktiken 
motverkas detta genom nationell konkurrenspolitik. syftet med 
projektet är att belysa hur principer för internationell jurisdiktion 
kan utnyttjas för att motverka internationella intressekonflikter 
vad gäller denna konkurrensövervakning.

       Unilateral konkurrenspolitik och standard-essentiella patent

 jProjektansvarig: FREDRIK  SJÖHOLM
Utländska multinationella företag är viktiga för länders ekonomiska utveckling. Det är 
däremot oklart hur länder kan attrahera multinationella företag. Den existerande littera-
turen lider av dåliga mått på utländska direktinvesteringar, en svårighet att kontrollera 
för landspecifika faktorer, och en brist på kausala skattningar. Detta projekt undersöker 
hur förändringar i löner, konflikter och myndighetsutövning påverkar utländska multi-
nationella företag. Vi använder oss av företagsdata som vi länkar med regional data och 
undersöker den kausala effekten på multinationella företags produktion, sysselsättning 
och beslut att gå in på och lämna marknader.  

       Utländska direktinvesteringars bestämningsfaktorer

 jProjektansvarig: MÅRTEN bLIX 
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen utmanar etablerade strukturer i 
samhället. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur digitaliseringen 
påverkar produktivitetstillväxten, arbetsmarknadens utveckling och olika sociala 
dimensioner, som till exempel inkomströrlighet och fördelning. Hur kan institutionella 
skillnader mellan länder mildra denna utveckling utan att hämma innovationer och 
produktivitetstillväxt? Vilka faktorer blir viktiga för att klara växande skillnader mellan 
stad och land?

       Strukturomvandling och digitalisering    17

    18

    19
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 jProjektansvarig: DAGMAR MÜLLER
Forskning har visat att kontakter är ett vanligt sätt för unga att ta sig 
in på arbetsmarknaden. I sverige har mer än 70 procent av gymna-
sieelever ett sommar- eller extrajobb under skoltiden och dessa kan 
utgöra en viktig kanal för att skapa kontakter med potentiella arbets-
givare. Från företagens sida är sommar- och extrajobben troligen ett 
viktigt redskap för att lära känna och bedöma potentiella kandidater, 
som kan minska osäkerheten i anställningsbeslutet. syftet med detta 
projekt är att studera vikten av kontakter från sommar- och extrajobb 
för ungas arbetsmarknadsinträde och om denna kanal kan minska 
friktioner under jobbsökandet och på så sätt leda till bättre match-
ning.

       Vikten av kontakter för ungas arbetsmarknadsinträde och matchningen på 
arbetsmarknaden

Forskningsprogram

 jProjektansvarig: LOUISE JOHANNESSON
Tvistelösningsmekanismen i Världshandelsorganisatio-
nen (WTo) har hittills hanterat över 500 dispyter sedan 
den infördes den 1 januari 1995, vilket gör den till en av 
världens mest använda forum för tvistelösning. Men trots 
dess popularitet så har det också riktats kritik mot ett flertal 
aspekter som i längden skulle kunna undergräva det förtro-
ende som tvistelösningsmekanismen åtnjuter bland Världs-
handelsorganisationens medlemmar. Till exempel har man 
länge bekymrat sig för de fattigare ländernas möjlighet att 
driva dispyter framgångsrikt då de många gånger saknar 
de finansiella resurser som krävs. Andra exempel är också 
hur man tillsätter domare och hur det påverkar kvaliteten 
och dispytens utfall samt effekter av dispyter.

       Världshandelsorganisationens tvistelösningsmekanism 

20

21
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Forskningsprogram

Det svenska näringslivet har uppvisat en strukturomvandling i världsklass 
under de senaste decennierna. Sverige har på ett framgångsrikt sätt  
hanterat utmaningar som globalisering, automatisering och digitalisering. 
Vid ingången till 2020 stod de svenska företagen sig väl på den globala 
arenan. Men i framtiden måste näringslivet också klara detta 
på ett hållbart vis, där effekter på miljö och hälsa får en central roll.

Entreprenörskapets 
ekonomi

DET bEHÖVS MER KUNSKAP för att 
underlätta och stimulera ett hållbart en-
treprenörskap i dagens ekonomi. Inom 
nationalekonomisk forskning studeras 
hur olika institutioner och regelverk 
i allmänhet påverkar entreprenörska-
pet och dess effekter på näringslivets 
förnyelse och den ekonomiska tillväx-
ten. Därmed kan vi bidra med värdefull 
kunskap om hur olika institutioner och 
regelverk påverkar den entreprenörs-
drivna hållbara strukturomvandlingen, 
en kunskap som kan vara av avgörande 
betydelse för entreprenörskapets framti-
da utveckling i Sverige.
   Forskningsprogrammet syftar till att 
belysa vilka ekonomiska grundförutsätt-
ningar, exempelvis former för bolags- 
ägande, skattesystem och allmänna in-
stitutioner, som kan bidra till att skapa 
entreprenörsdriven hållbar tillväxt. 
   Programmet möjliggör:
1. att på IFN skapa en forskarkompe-
tens inom dessa för svenskt näringsliv 
avgörande frågor

2. att utveckla en unik databas som gör 
det möjligt att studera hur entreprenör-
skap påverkas av olika institutionella 
faktorer
3. att skapa en mötesplats för experter, 
befattningshavare, journalister och fors-
kare med intresse för entreprenörska-
pets betydelse för näringslivets hållbara 
strukturomvandling och den allmänna 
välståndsutvecklingen.

Följande forskare deltar:  Ola An-
dersson, Thor Berger, Carl Magnus 
Bjuggren, Lars Calmfors, Niklas Elert, 
Åsa Hansson, Magnus Henrekson, som 
fram till årsskiftet även var programchef 
tillsammans med Lars Persson, Fred-
rik Heyman, Per Hjertstrand,  Daniel 
Knutsson, Martin Ljunge, Alexander 
Ljungqvist, Johanna Möllerström, 
Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, 
Lars Persson, Erik Prawitz, Paula Roth, 
Per Skedinger, Mikael Stenkula, Roger 
Svensson, Björn Tyrefors, Joacim Tåg, 
Daniel Waldenström och Yves Zenou.

 
Programmets huvudfinansiär under 
året har varit Jan Wallanders och Tom 
Hedelius stiftelse.:

”Vi kan belysa vilka 
ekonomiska grundför-
utsättningar som kan 
bidra till att skapa en-
treprenörsdriven hållbar 
tillväxt.”

LARS PERSSON 
ProGrAMCHEF
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jProjektansvarig: NIKLAS ELERT
Forskningsprojektets utgångspunkt är 
att en innovationsprocess är samver-
kande till sin natur, och att samarbetena 
sker inom ramen för så kallade innova-
tiva samarbetsblock. Entreprenören kan 
vara den som påbörjar ett innovations-
projekt, men är för att lyckas beroende 
av ett antal kompletterande färdigheter 
som finns i samarbetsblocket. Fram-
gångsrika innovationer kommer till 

stånd när bärare av olika ekonomiska 
färdigheter förs samman: förutom entre-
prenörer rör det sig om tidiga och sena 
finansiärer, nyckelpersonal och kunder. 
För att innovationer ska ha en god 
chans att blomstra måste var och en av 
dessa färdigheter återfinnas i ekonomin i 
tillräckligt stor omfattning.

       Innovativa samarbetsblock

 jProjektansvarig: LARS PERSSON
Flertalet av Europas länder upplever en 
stagnerande ekonomi. Ländernas rege- 
ringar sätter allt större hopp till att unga 
entreprenörsdrivna företag ska vara 
den motor som får igång ekonomin och 
som kan generera produktivitets- och 

sysselsättningstillväxt. samtidigt finns en 
oro för att den senaste teknologiutveck-
lingen ska skapa en produktivitetstillväxt 
utan motsvarande sysselsättningstillväxt.
   Forskningsprojektets syfte är att öka 
vår förståelse dels för hur teknologi- 
skiften påverkar produktivitets- och 

sysselsättningsdynamiken i näringslivet, 
dels för hur regelverk och institutioner, 
såsom konkurrenslagar, utbildningssys-
tem och företagsbeskattningssystem, 
påverkar denna process.

       Entreprenörskap, företagsdynamik och ekonomiska reformer

 jProjektansvarig: MIKAEL STENKULA 
syftet med detta projekt är att beskriva 
och analysera det svenska skattesyste-
mets utveckling från mitten av 1800- 
talet och fram till i dag. Det svenska 
skattesystemet består av många olika 
komponenter, såsom kapital-, arbets- 
och arvsskatter, som utvecklats på olika 
sätt och som förtjänar att studeras var 

för sig. I projektet kartläggs skatte-
systemets utformning och utveckling 
i ett långsiktigt perspektiv, dessutom 
analyseras skattesystemets funktion och 
hur detta påverkat ekonomin i allmänhet 
och näringslivets struktur, utveckling och 
organisering i synnerhet.

       Det svenska skattesystemet i ett historiskt och 
entreprenöriellt perspektiv

1

2

3
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Forskningsprogram

 jProjektansvarig: LARS PERSSON
Ny forskning visar att etablerade företag 
i allt högre grad använder uppköp av och 
samarbeten med små innovativa företag 
för att få tillgång till ny kunskap och 
nya teknologier. ofta finansieras dessa 
företag i ett initialt skede av riskkapital. 
Forskning visar även att private equity- 
utköp, ofta med kraftig belåning, får en 
allt större betydelse i näringslivets 

omstruktureringsprocess. Detta sker ge-
nom att private equity-fonder identifierar 
och köper ut företag och sedan struktu-
rerar om och säljer företagen vidare. 

I policydebatten diskuteras alltmer 
betydelsen av olika slags ägare i struk-
turomvandlingsprocessen samt hur den 
påverkas av skattesystem och finansiella 
marknader. 
 
 

Det övergripande syftet med detta 
forskningsprojekt är att bidra till ökad 
kunskap om interaktionen mellan aktörer 
med olika ägarformer i innovations- och 
omstruktureringsprocessen samt hur 
olika institutioner påverkar effektiviteten 
i denna process. Initialt fokuserar vi på 
två områden: 
1. Entreprenöriella innovationer och 

beskattning. 
2. Ägareffektivitet och beskattning.

       Entreprenöriella innovationer och private equity-utköp: skatter och ägareffektivitet

 jProjektansvarig:  MAGNUS  
HENREKSON
ofta tas det för givet att ökad entre-
prenörsaktivitet har en positiv effekt på 
tillväxt och jobbskapande. Utgångspunk-
ten i detta projekt är att entreprenörer 
inte per automatik bidrar positivt till 
samhällsekonomin. I stället utgår vi från 
premissen att det är de institutionella 
betingelserna i ekonomin som avgör ifall 

bidraget är positivt eller ej, vilket också 
har kallats ”den samhälleliga belönings-
strukturen” vad gäller entreprenörskap. 

Huvudsyftet med projektet är att 
analysera hur graden av entreprenörs- 
aktivitet, och till vilka verksamheter 
denna kanaliseras, bestäms av centrala 
institutioner i ekonomin.

    Entreprenörskapets politiska ekonomi

 jProjektansvarig: MAGNUS
 HENREKSON
För att analysera entreprenörskap måste 
fenomenet först definieras och mätas. 
Tidigare forskning har förlitat sig på 
egenföretagande eller närbesläktade 
mått för att kvantifiera entreprenörskap. 
Men de allra flesta egenföretagare är 
varken innovativa eller tillväxtoriente-
rade. Det rör sig i stället om exempelvis 
rörmokare, taxiförare, tandläkare och 
konsulter, vilka skiljer sig markant från 
entreprenörer.

I det här projektet utvecklar vi ett 
antal mått med syfte att bättre mäta 
graden av nydanande och tillväxtorien-
terat entreprenörskap, ibland benämnt 
schumpeterianskt entreprenörskap. I 
projektet jämförs länder, geografiska 
regioner samt företag ur egenföretagar- 
och entreprenörskapsperspektiv. Vi avser 
sedan att söka förklaringar till eventuella 
skillnader i graden av schumpeterianskt 
entreprenörskap i skillnader i det institu- 
tionella ramverket.

       Att mäta entreprenörskap

>
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ForskningsprogramForskningsprogram

 jProjektansvarig: MIKAEL 
STENKULA
Entreprenörskap är avgörande för ett 
livskraftigt och fungerande näringsliv 
och ekonomisk utveckling. både inom 
forskning och policydebatt diskuteras i 
dag entreprenörskapets betydelse.
   Mycket av denna diskussion har dock 
fokuserat på entreprenöriella företagare, 
men även anställda kan vara entrepre-
nöriella. De brukar benämnas intra-
prenörer. Det är stora skillnader mellan 

länder vad gäller intraprenörskapets 
betydelse och omfattning.
   syftet med detta projekt är att förklara 
dessa skillnader och att identifiera vilka 
faktorer som kan bidra till ökat intrapre-
nörskap.

       Intraprenörskap

 jProjektansvarig: MAGNUS 
HENREKSON
 Nästan all forskning kring sambandet 
mellan institutioner och entreprenör-
skap antar att entreprenörer rättar sig 
efter de institutionella spelregler som 
finns. Detta stämmer dock dåligt med 
verkligheten. I själva verket syftar mycket 
entreprenörskap till att kringgå eller 
undvika existerande institutioner  

(eng. evasive entrepreneurship).
   syftet med detta projekt är att stu-
dera i vilken utsträckning kringgående 
entreprenörskap är en viktig källa till 
innovationer i ekonomin och hur och 
under vilka omständigheter det har en 
produktiv respektive destruktiv effekt på 
ekonomin.

       Kringgående entreprenörskap

jProjektansvarig: LARS PERSSON 
Empiriska studier visar att etablerade 
företag ofta tillägnar sig nya teknologier 
genom uppköp av små entreprenörs-
företag, vilka ofta är finansierade av 
riskkapital. Vidare observerar vi att nya 
företagsstrategier och nya teknologier 

ofta introduceras på marknaden av  
entreprenöriella nyinträdande före-
tag och att dessa nya strategier och 
teknologier sedan tas upp av etable-
rade företag. Ett exempel på detta är 
ryanairs inträde på den europeiska 
flygmarknaden.  

Forskningsprojektets syfte är att öka 
vår förståelse för hur interaktionen mel-
lan företag med olika typ av ägandeform 
sker på innovationsmarknaden och hur 
regelverk, såsom konkurrenslagar och 
företagsbeskattningssystem, påverkar 
denna process.

       Ägande, samverkan och konkurrens i innovationsindustrin

jProjektansvarig:  bJÖRN TyREFORS
Det har länge ansetts att gruvetableringar 
har liten påverkan på den lokala ekonomin 
och man har talat om ekonomisk enklavi-
sering. Emellertid bygger detta påstående 

på aggregerade data som är svåra att 
tolka.

syftet med denna studie är att studera 
den svenska gruvexpansionen mellan 1990 
och 2010 och dess påverkan på den lokala 

ekonomin med disaggregerade data. I 
synnerhet studeras perioden som föregår 
en gruvöppning eftersom påverkan innan 
gruvan öppnar kan ha direkta ekonomiska 
effekter (infrastruktur och markarbete).

7

    Påverkar gruvexpansion den lokala ekonomin?

8
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ForskningsprogramForskningsprogram

 jProjektansvarig: LARS PERSSON
Talangutveckling har blivit allt viktigare 
för ett enskilt lands framgångar. I det 
här projektet undersöker vi om mindre 
länder såsom sverige klarar av att ta 
fram och behålla talanger på en alltmer 
konkurrensutsatt global marknad.
   Det övergripande syftet med forsk-
ningsprojektet är att bidra till ökad 
kunskap om hur olika institutioner inom 

talangutvecklingssystem, exempelvis ut-
bildning, påverkar effektiviteten i talang-
utvecklingsprocessen. Initialt fokuserar vi 
på utvecklingen inom idrott. Vi studerar 
dels hur EU:s inre marknad påverkar 
talangutveckling inom europeisk fotboll, 
dels hur åldersskillnader bland ungdo-
mar påverkar utvecklingen.

    Talangutveckling och institutionella faktorer

 jProjektansvarig: ROGER SVENSSON
sverige är topprankat i världen vad avser 
forskning och utveckling, beviljade patent 
och publikationer i forskningstidskrifter. 
Men vi har inte så många små snabbväx-
ande teknologibaserade företag. kom-
mersialiseringen av detta intellektuella 
kapital är relativt sett mindre framgångs-
rikt i sverige jämfört med andra länder.

syftet med detta projekt är att empi-
riskt analysera kommersialiseringspro-
cessen av intellektuellt kapital i sverige 
genom att följa patent. Fyra forsknings-
frågor analyseras:
1. Vad förklarar om ett patent kom-

mersialiseras eller inte? 

2. Vad bestämmer valet av kommer- 
sialiseringssätt (sälja, licensiera eller 
kommersialisera i existerande eller 
nytt företag)?

3. Vilka faktorer påverkar utfallet av 
kommersialiseringen? 

4. Vad avgör om ett patent förnyas 
eller förfaller?

särskilt studeras betydelsen av statliga 
finansieringssystem och affärsänglar. En 
unik databas över svenska patent ägda 
av uppfinnare och småföretag har byggts 
upp för ändamålet.

       Kommersialisering av svenska patent

 jProjektansvarig: bJÖRN TyREFORS
Mikrokrediter och lokal finansiering lyfts 
ofta fram som framgångsfaktorer för 
tillväxt i agrara miljöer. Dock är beläg-
gen för detta svaga. Detta projekt siktar 
till att bestämma de lokala bankernas 
(sparbankernas och jordbrukskassornas) 
betydelse för det svenska tillväxtundret 
genom att studera de svenska lands-
bygdskommunerna. sparbankerna och 
jordbrukskassorna öppnades succes-

sivt, med start under första delen av 
1800-talet, under cirka en hundraår-
speriod, på den svenska landsbygden 
och ersatte informella låneaktörer. Den 
successiva expansionen möjliggör en 
kausal utvärdering.

       Lokala bankers roll för Sveriges tillväxt

>
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ForskningsprogramForskningsprogram

 jProjektansvarig: ERIK PRAWITZ
Forskningen om ekonomisk tillväxt har länge betonat betydelsen 
av humankapital för ekonomisk och teknologisk utveckling och 
särskilt dess roll i övergången till modern ekonomisk tillväxt. En 
viktig empirisk fråga är dock huruvida det är grundläggande fär-
digheter (exempelvis läs- och skrivkunnighet) eller mer specialise-
rat humankapital som är avgörande.
   I projektet skapas en databas med uppgifter om samtliga 
innovatörer och personer med teknisk utbildning i sverige under 
landets ekonomiska omvandling på 1800-talet. Databasen möjlig-
gör att identifiera samband mellan humankapital, innovation och 
produktivitet på individ-, företags- och regional nivå.

     Teknisk utbildning, humankapital och innovation

 jProjektansvarig: bJÖRN TyREFORS
Privatisering av offentliga tjänster har de senaste decennierna använts som ett 
medel för att förbättra de offentliga finanserna, förbättra kvaliteten i olika verksam-
heter samt i viss mån utöka medborgarnas valfrihet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att besvara följande frågor: 
Finns det någon skillnad i kvaliteten i utförandet av ambulanstjänster mellan privata 
och offentliga företag? om så är fallet, beror skillnaderna på om utfallet är lätt att 
observera och mäta? Vilka är konsekvenserna för upphandling och kontraktering?

     Utvärdering av privata utövares effektivitet inom ambulanssjukvården och 
konsekvenser för upphandling

14

16

     Svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning och mobilitet15

 jProjektansvarig: DANIEL WALDENSTRÖM
kunskap om kopplingarna mellan generationer med avseende 
på inkomster och förmögenheter är av yttersta vikt för centrala 
samhällsvetenskapliga frågor. I detta projekt studeras interge-
nerationell mobilitet i inkomster och förmögenheter i sverige 
från början av 1900-talet till i dag. Projektet består av att 

 
skapa nya databaser över förmögenheter och arv, och utifrån 
detta studera såväl frågor av allmän karaktär som en rad  
sverigespecifika frågor rörande inkomst och förmögenhetsför-
delning från välfärdstatens uppbyggnad, via dess expansions-
fas fram till i dag.
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ForskningsprogramForskningsprogram

 jProjektansvarig: DANIEL WALDENSTRÖM
IFN:s skatteforskningsprojekt har som främsta syfte att öka 
kunskapen om skatters betydelse för svensk samhällsekonomi. 
skatter finansierar infrastruktur och offentlig välfärd samt om-
fördelar resurser mellan grupper i befolkningen. Men skatter 
påverkar också individer och företag i deras ekonomiska 
aktivitet, och i förlängningen påverkar därmed skatternas 
utformning ekonomins storlek och långsiktiga tillväxtpotential. 

Detta gör behovet av att studera skatters inverkan på eko- 
nomisk aktivitet stort.
   Inom projektet studeras flera specifika frågeställningar, till 
exempel kapitalbeskattningens effekter på kapitalbildning, 
stiftelsers beskattning och historiska samband mellan skatter 
och entreprenörskap.

     Skatteekonomisk forskning

 jProjektansvarig: DANIEL 
WALDENSTRÖM
I detta projekt studeras förhållandet 
mellan personers uppväxtförhållanden 
(familjebakgrund, uppväxtmiljö, utbild-
ning) och utfall i vuxen ålder. Forskarna 
analyserar hur barns omständigheter 
påverkar utbildnings- och arbetsmark-
nadsresultat under hela livscykeln och 
vilken inverkan institutionella om-
ständigheter och politik har. snarare än 
att fokusera på ett specifikt stadium 
i vuxen ålder, vilket de flesta studier 
gör, syftar detta projekt till att använda 
livslängdsperspektivet. 

   Närliggande frågor om socioekono-
misk rörlighet mellan generationer och 
jämställdhetsperspektiv lyfts fram. Det 
internationella teamet består av forskare 
från Frankrike, Tyskland, Luxemburg, 
sverige och UsA. syftet är att både 
producera vetenskaplig forskning och att 
bygga omfattande kunskap om ämnet 
och ge beslutsfattare verktyg för poli- 
tiska insatser. 

       IMCHILD: barndomens betydelse för individuella resultat under hela livscykeln

 jProjektansvariga: DANIEL 
KNUTSSON OCH HANNA MÜHLRAD 
sjukhusvården har sedan länge utveck-
lats mot färre men mer specialiserade 
vårdplatser. En ökad intensitet i resurs-
utnyttjandet av vårdplatser kan påverka 
tillgången till specialiserad vård när 
efterfrågan är ovanligt hög, samt kvalite-
ten på vården som levereras om resurser 
måste ransoneras. Inom förlossnings- 
vården har risker med hög belastning

diskuterats bland föräldrar och för-
lossningspersonal under lång tid, men 
området är relativt outforskat.
   Detta projekt studerar om ett högt 
resursutnyttjande inom förlossningsvår-
den är förenat med risker. Vi undersöker 
om ett ovanligt högt antal förlossningar 
under en viss dag och inom ett sjukhus 
påverkar vilka resurser som används i 
samband med förlossningar samt  
hälsoutfall för mödrar och barn. 

        Hög belastning inom förlossningsvården och konsekvenser för födande
 kvinnor och deras barn

17
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Forskningsprogram

En hållbar energiomställning syftar till att minska användningen av fossila 
bränslen på ett resurseffektivt och tillförlitligt sätt. Detta program undersöker, 
med nationalekonomisk teori och empiriska verktyg, marknader och regle- 
ringar för en hållbar energiomställning.

Hållbar 
energiomställning

EN EKOLOGISKT HÅLLbAR energiför-
sörjning förutsätter att världen minskar 
användandet av fossila bränslen. Ökad 
elektrifiering, bland annat av trans-
porter och industriella processer, är en 
avgörande del av lösningen. I Sverige 
är målsättningen 100 procent förnybar 
elproduktion till 2040.

En ekonomiskt hållbar energiförsörj-
ning är resurseffektiv och tillförlitlig. 
Dock råder oenighet om hur ett sådant 
system bör se ut. En viktig fråga för 
Sveriges del rör kärnkraftens framtid.

Detta forskningsprogram studerar 
särskilt elmarknaden i ljus av målet 
om en resurseffektiv, tillförlitlig och 
ekologiskt hållbar energiförsörjning. 
Även incitamenten för energiintensiva 
sektorer, som tillverkningsindustri och 
transporter, att ställa om sin energiför-
brukning är fundamentala för en hållbar 
utveckling. Inom programmet används 

nationalekonomisk teori och empiriska 
analysverktyg för att undersöka hur  
energimarknaden, energiintensiva 
sektorer och underliggande reglering-
ar fungerar samt hur regelverket kan 
förbättras för att uppnå målen om en 
hållbar energiomställning.    

Följande forskare arbetar inom pro-
grammet: Pär Holmberg, Erik Lundin 
och Thomas Tangerås. Affilierade till 
programmet är Wolfgang Gick, Ewa 
Lazarczyk, Keith Ruddell och Mahir 
Sarfati.

Projekten inom programmet finansie-
ras av Energiforsk, Energimyndigheten 
och Torsten Söderbergs Stiftelse.:

”Ökad elektrifiering är en 
avgörande del av lösning-
en för att få en ekologiskt 
hållbar energiförsörj-
ning.”

THOMAS 
TANGERÅS
ProGrAMCHEF
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 jProjektansvarig: ERIK LUNDIN
Detta projekt undersöker om det finns systematiska skillnader 
mellan kvinnor och män vad gäller frågor om klimatförändringar, 
synen på klimatpolitiska styrmedel och påverkan på det egna 
konsumtionsmönstret. Analysen bygger på en enkät av Natur-
vårdsverket där slumpvis utvalda svenskar tillfrågades om sin 
syn på klimatet.

        Är kvinnor mer engagerade i  
klimatfrågor än män?

 jProjektansvarig: THOMAS
TANGERÅS
Flexibla mikroresurser som värmepan-
nor och laddningsbara elfordon kan 
användas för att öka tillförlitligheten i 
elförsörjningen. Detta projekt syftar till 
att analysera marknader för sådana 

flexibla mikroresurser. särskilt intressant 
är frågan hur effektiviteten i resursan-
vändandet beror på i vilken grad företa-
gen utnyttjar marknadsmakt.

        Konkurrens om flexibla mikroresurser i det smarta elnätet

 jProjektansvarig: PÄR HOLMbERG
EU-kommissionen har antagit nya 
direktiv för att öka transparensen på 
elmarknaden. Exempelvis ska företagen 
få tillgång till data om sina konkurrenter.  
   Detta projekt syftar till att öka förstå-
elsen för hur transparensen påverkar 

konkurrensen på elmarknaden. En viktig 
fråga är hur marknadsreglerna bör 
utformas för att bäst hantera osäkra 
produktionskostnader samt andra osä-
kerheter på utbuds- och efterfrågesidan.

       Är ökad transparens bra för konkurrensen på elmarknaden?

 1

  2

  3
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 jProjektansvarig: THOMAS  TANGERÅS
Genom att skatta hur vindkraft och annan väderberoende 
elproduktion påverkar kostnaderna för att upprätthålla till-
förlitligheten i elförsörjningen, kan man räkna ut var i elnätet 
man bör förlägga sådana investeringar. Detta projekt ska 
utveckla en metod för att göra sådana skattningar och hur 
man på basis av dessa kan beräkna lokala anslutningstariffer 
för att styra investeringarna i ny elproduktion dit de ger störst 
samhällsekonomisk nytta.

        Ett nytt verktyg för att fånga  
kostnaderna av förnybar elproduktion

Forskningsprogram

 jProjektansvarig:  PÄR HOLMbERG
Detta projekt syftar till att jämföra 
hur olika marknader i Europa och UsA 
allokerar produktionskapacitet och 
hanterar flaskhalsar. Frågan är om 
man kan förbättra energiförsörjningen 
genom att ändra den nuvarande  

nordiska modellen med en decen-
traliserad marknad till fördel för 
högre grad av centralstyrning, särskilt 
eftersom andelen varierande förnybar 
elproduktion är ökande.

    Vore det bra med ökad centralisering på elmarknaden?

 jProjektansvarig: MAHIR SARFATI
Europas elmarknader tillämpar prissättning baserat på 
elområden. som en följd av detta sätts priset annorlunda 
på spotmarknaden jämfört med när den levereras. sådana 
skillnader kan ge upphov till arbitragehandel som snedvrider 
marknadspriserna. För att ta bättre hänsyn till flaskhalsar har 
flera europeiska länder bytt till flödesbaserad prissättning. 
syftet med detta projekt är att studera om denna åtgärd ökar 
effektiviteten på elmarknaden.

    Flödesbaserad prissättning på  
elmarknaden

  4
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Forskningsprogram

Vårt fokus ligger på att bättre förstå hur institutioner 
som äganderätt och rättssystemets kvalitet och kultur 
som tillit, tolerans och religion påverkar mänskligt beteeende, 
särskilt när det har ekonomiska konsekvenser.

Institutionernas 
ekonomi

VÅR FORSKARGRUPP är inriktad på att 
studera vilka konsekvenser olika 
utformningar av institutioner och 
olika kulturella fenomen har. Med 
institutioner avses olika typer av 
regler, oftast lagar. Fram till början 
av 1970-talet var det ovanligt att na-
tionalekonomer beaktade deras be-
tydelse för mänskligt beteende. När 
skillnader i välstånd skulle förklaras 
betonades ofta skillnader i kapital, 
utbildning eller naturresurser – men 
sällan de bakomliggande regelver-
ken, exempelvis äganderätt, som 
påverkar en rad ekonomiska beslut. 
Institutioner utgör en viktig förkla-
ring till såväl ekonomisk tillväxt som 
hur tillfredsställda människor är med 
sina liv, vilket också gör det viktigt 
att studera hur institutioner bestäms. 
   På senare år har även nationaleko-
nomer börjat studera betydelsen av 
kultur, i betydelsen gemensamma 
sätt, som ofta är beständiga över 
tid, att se på världen och andra 
människor. Det kan röra sig om 

tillit, tolerans, religion med mera. 
Vi studerar både hur kultur uppstår 
och vilka konsekvenser kultur har, 
exempelvis för ekonomin.
   Mer information om forskningens 
innehåll återges nedan. Våra finan-
siärer under 2020 har varit Jan Wal-
landers och Tom Hedelius stiftelse, 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse, 
Vetenskapsrådet, Ragnar Söderbergs 
stiftelse, Crafoordska stiftelsen och 
Kefu, för vars stöd vi är mycket 
tacksamma.
   Programmet består av följande 
forskare vid IFN: Niclas Berggren, 
Andreas Bergh, Ann-Sofie Isaksson, 
Martin Ljunge och Therese Nilsson. 
Därtill är Christian Bjørnskov och 
Yves Zenou affilierade.
:

”På senare år har även 
nationalekonomer bör-
jat studera betydelsen 
av kultur. Det kan röra 
sig om tillit, 
tolerans och 
religion.”

NICLAS bERGGREN
ProGrAMCHEF
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 jProjektansvarig: NICLAS bERGGREN
Vi undersöker hur omvälvande ekono-
miska och politiska händelser påverkar 
människors tillit och tolerans: hur popu-
listers valsegrar påverkar människors at-
tityder i viktiga ekonomiska och politiska 

frågor, hur politisk osäkerhet påverkar 
tolerans och tillit samt hur attityder som 
tillit, tolerans och optimism hos svenska 
riksdagsledamöter har utvecklats. Nya 
data tas fram genom maskinlärande och 
textanalys.

       Tillit och tolerans i tider av turbulens

 jProjektansvarig:  MARTIN LJUNGE
Projektet syftar till att fördjupa vår 
förståelse av finansiella beslut som 
fattas av invandrare i sverige. Målet är 
att förstå varför invandrare har lägre 
livstidsbesparingar och vad som kan 
göras för att förbättra situationen. 

sveriges höga invandring gör att 
det blir allt viktigare att undersöka 

invandrares sparbeteenden för att 
förbättra välfärden och integrationen 
av invandrare. 

Med hjälp av svenska mikrodata 
undersöker vi betydelsen av kulturella 
faktorer, som tillit och institutioner, 
för att förklara invandrares finansiella 
beslut.

        Finansiella beslut och integration bland  
invandrare i Sverige

jProjektansvarig:  ANDREAS bERGH
I detta projekt analyseras kommunernas institutioner med 
verktyg från både statsvetenskap och nationalekonomi. Exem-
pel på frågor som undersöks: Vad kan kommuner göra för att 
främja den lokala utvecklingen? I vilken utsträckning har  

 
sverige problem med kommunal korruption och hur kan denna 
motverkas? Hur ska den ökade förekomsten av kommunala 
bolag förklaras, och vilka för- och nackdelar finns med denna 
organisationsform?

    Kommunernas institutioner

 jProjektansvarig: NICLAS bERGGREN
Tanken bakom detta projekt är att 
genom högkvalitativ nationalekonomisk 
forskning vidga vår kunskap om hur mer 
av tre utfall – tolerans, frihet och tillväxt 
– kan uppnås, genom att fokusera på 

institutioner som möjliga bestämnings-
faktorer. Med andra ord är frågan hur 
vissa lagar, regler och normer, samt de 
politiska, ekonomiska och sociala system 
som de ger upphov till, påverkar funda-
mentala värden i ett samhälle.

      Institutioner för tolerans, frihet och tillväxt

1

2

3

4
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Forskningsprogram

 jProjektansvarig: ANN-SOFIE ISAKSSON 
För att möta de globala samhällsutmaningarna har världens länder antagit en 
uppsättning mål för hållbar utveckling, som ska uppnås till år 2030. För att hjälpa 
utvecklingsländer att uppnå målen behövs specifik, men samtidigt generaliserbar, 
forskning om biståndets effektivitet. 
 
Det här projektets övergripande syfte   är att studera biståndseffektivitet i ett 
disaggregerat, jämförande perspektiv, med fokus på systematisk variation mellan 
biståndssektorer, givare och regioner inom länder.

     Effekter av bistånd – en studie baserad på ny  
detaljerad biståndsdata

 jProjektansvarig: THERESE NILSSON  
Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika välfärdsreformer genom-
fördes, är syftet med projektet att ta fram unik kunskap om de långsiktiga effekterna 
på hälsa och välfärd. Vilken inverkan hade  introduktionen av gratis spädbarnsvård på 
barnens hälsa, utbildning och arbetsmarknadsutfall senare i livet? Hur påverkade dessa 
reformer föräldrars beteende och investeringar i sina barn? Tyngdpunkten ligger på att 
förstå vilka orsakssamband som föreligger.

       Långsiktiga effekter av den tidiga välfärdsstaten

6

5

    Utbildningsreformer och socioekonomisk rörlighet i Sverige under 1900-talet
 jProjektansvarig: THERESE NILSSON 
Människors familjebakgrund spelar roll för socioekonomiska 
utfall i vuxen ålder. betydelsen av familjebakgrund för indi-
viders socioekonomiska utfall har minskat avsevärt i sverige 
under 1900-talet. Under samma tidsperiod skedde olika  

utbildningsreformer, med olika innehåll och på olika nivåer. 
syftet med detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning 
dessa utbildningspolitiska åtgärder bidrog till den noterade 
nedgången i familjebakgrundens betydelse för socioekono- 
miska utfall.

8

    Kvinnors hälsa och välfärd – ojämlikhet i förutsättningarna, normer och 
möjligheter till förändring

7

 jProjektansvarig: ANN-SOFIE 
ISAKSSON  
Det här forskningsprojektet fokuse-
rar på ojämlikhet för utfall av stor 
betydelse för kvinnors välbefinnande 
i utvecklingsländer, exempelvis kvinn-
lig omskärelse, barnäktenskap, tidigt 

barnafödande och våld i nära relationer. 
Vi kartlägger hur bestående utfall som 
dessa är över generationer, och möjlig-
heten att påverka berörda normer och 
beteenden genom biståndsinsatser.
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Forskningsprogram

Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Industriföretagen 
”tjänstefieras” genom att knyta ihop varor och tjänster. Tjänste- 
företagen ”industrialiseras” genom att standardisera processer 
i syfte att nå högre produktionsvolymer.

Tjänstesektorns  
ekonomi

DEN TOTALA SySSELSÄTTNINGEN domi-
neras av tjänstesektorn med störst 
ökning i de privata tjänstebran-
scherna. Samtidigt debatteras de 
skattefinansierade välfärdstjänsterna 
flitigt.
   Med fokus på välfärdssektorn 
studeras styrning och ledning, effek-
tivitetsskillnader vid tjänsteproduk-
tionen, marknadsmodeller och kon-
kurrensformer, samt konsekvenser 
av att införa välfärdsteknologi. På 
utbildningsområdet finns forskning 
om hur skolkvalitet bör mätas och 
om nationella reformers betydelse.
   Minimilöner är särskilt relevanta 
för tjänstesektorn eftersom de är 
bindande i flera tjänsteyrken. För 
ungdomar och invandrare fungerar 
tjänstesektorn som en inkörsport 
till arbetslivet. Samtidigt har ett res-
triktivt anställningsskydd visat sig 
försvaga dessa gruppers ställning på 

arbetsmarknaden. Både minimilö-
ner och anställningsskydd studeras 
inom programmet.
   Här finns även forskning om 
marknadsstruktur och produktivitet 
inom handeln samt om personliga 
egenskapers betydelse på arbets-
marknaden. 
   Programmet finansieras huvud-
sakligen av Almega, Catarina och 
Sven Hagströmers stiftelse, Formas, 
Forte, Jan Wallanders och Tom He-
delius stiftelse, samt Marianne och 
Marcus Wallenbergs Stiftelse.
   Följande forskare deltar: Jannis 
Angelis, Carl Magnus Bjuggren, 
Mårten Blix, Simon Ek, Mats Ham-
marstedt, Gabriel Heller Sahlgren, 
Fredrik Heyman, Henrik Jordahl, 
Anders Kärnä, Erik Lindqvist, Flo-
rin Maican, Pehr-Johan Norbäck, 
Martin Olsson, Matilda Orth, Lo-
visa Persson, Per Skedinger, Johan 

Wennström, Richard Öhrvall och 
Özge Öner. :

”För ungdomar och 
invandrare fungerar 
tjänstesektorn som en 
inkörsport till arbets- 
livet.”

HENRIK JORDAHL
ProGrAMCHEF
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 jProjektansvarig:  PER SKEDINGER
sverige har haft ett stort inflöde av flyktingar under de senaste åren och många i 
denna grupp har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett syfte med projektet 
är att undersöka hur minimilöner påverkar arbetslösheten bland flyktingar i sverige. 
Ett annat syfte är att undersöka arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildad arbets-
kraft bland inrikes och utrikes födda. slutligen studeras sambanden mellan företa-
gens finansiella situation och deras efterfrågan på arbetskraft när minimilönerna 
förändras.

    Minimlöner och efterfrågan på lågutbildad 
 arbetskraft

 jProjektansvarig: HENRIK JORDAHL
I det här projektet studerar vi hur ägandeformer, etablering och konkurrens påver-
kar produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten och detaljhandeln. Vi utnyttjar 
större databaser och nya data som inte existerade före marknadernas digitalisering. 
Geografiska marknadsskillnader lyfts fram i analysen.

     Ägandeformer, etablering och konkurrens på 
tjänstemarknader i stad och landsbygd 
1

2     Anställningsskydd3

 jProjektansvarig:  PER SKEDINGER
I projektet undersöks vilka effekter an-
ställningsskyddet har för den svenska 
arbetsmarknadens funktionssätt och 
för svenska multinationella företags 
verksamhet i andra länder. reformen 
av lagen om anställningsskydd, LAs, 
år 2001, då företag med upp till tio 
anställda fick möjlighet att undanta två 
personer från turordningsreglerna vid 
uppsägningar på grund av arbetsbrist, 
möjliggör en undersökning av hur de 
ändrade reglerna påverkade syssel-
sättningsmöjligheterna för arbetslösa 
och deltagare i arbetsmarknadspoli- 
tiska åtgärder.      
    Vidare studeras vilken betydelse 
skillnader i anställningsskyddets styrka 
mellan olika länder och över tiden har 
för sysselsättningen i svenska multi- 
nationella företag verksamma utom-
lands. slutligen studeras arbetsmark-
nadsutsikterna för visstidsanställda. 
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Forskningsprogram

 jProjektansvarig: JOHAN 
 WENNSTRÖM
Den svenska vänstern och högern har 
samfällt genomfört flera av de senaste 
decenniernas framträdande reformer av 
skolväsendet. Det här projektet ställer 
frågan hur dessa reformer har påver-
kat skolor, lärare och elever. synen på 
läraryrket har varit en bidragande orsak 
till den politiska vänsterns och högerns 
sammanfallande intressen. både vänster- 
och högerpolitiker har varit skeptiska till 
lärarnas inflytande och ofta sett det som 
ett hinder för elevernas frihet och läran-
de. Detta kom till uttryck bland annat i 
1992 års borgerliga friskolereform som 
har befästs av senare socialdemokratis-

ka regeringar. Friskolereformen syftade 
till att stärka elevernas kunskaper, men 
innehöll luckor som även öppnade för 
konkurrens genom betygsinflation. 
   En annan viktig ändring av spelplanen 
är den postmoderna och socialkonstruk-
tivistiska kunskapssyn som både väns-
tern och högern har skrivit in i skolans 
läroplaner sedan 1960-talet. Projektet 
försöker utröna hur de skolreformer 
som har genomförts i politiskt samför-
stånd har påverkat skolorna, lärarna och 
eleverna. 

    Skolreformer

 jProjektansvarig: ERIK LINDQVIST
svenska data från den militära mönst-
ringen används i detta projekt för att 
studera personlighetens betydelse för 
lön, inkomst och arbetslöshet. Det mått 
som används beskriver de mönstrandes 
förmåga att klara av de psykologiska 

påfrestningarna av militärtjänst och 
bedöms av en psykolog efter en person-
lig intervju. Måttet kan även förväntas 
fånga personliga egenskaper som är 
viktiga på den civila arbetsmarknaden.

       Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

jProjektansvariga:  MATILDA ORTH 
OCH FLORIN MAICAN
Tillgången till kommersiell service både 
på landsbygd och i städer är avgöran-
de för en hållbar regional utveckling i 
hela landet. Exempel på styrmedel är 
en nyligen införd subvention till företag 

i glesbygd och regional planering av 
nyetableringar.
   syftet med detta projekt är att utvär-
dera och kvantifiera effekterna av såda-
na styrmedel för konsumenter, företag 
och samhället som helhet. Vi modellerar 
konsumenternas val och det strategiska 

samspelet mellan företag över tid i olika 
regioner. Vi använder unika data över 
alla svenska tjänsteföretag och utvär- 
derar styrmedel som kontrolleras direkt 
av beslutsfattare och som därmed är 
enkla att införa.

       Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

>

5

6

4
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 jProjektansvarig: HENRIK JORDAHL
Flera svenska kommuner och landsting 
har infört ny välfärdsteknik som digital 
tidmätning och nattkameror. Välfärds-
teknik kan höja tjänsternas kvalitet, men 
innebär samtidigt en ökad övervakning 
och kontroll. Det finns risk att detta för-
svagar de anställdas inre motivation. 

Utifrån ovanstående perspektiv försöker 
vi besvara följande frågor om välfärds-
teknik i svenska kommuner och lands-
ting:
1. När och varför införs välfärdsteknik?
2. Hur implementeras tekniken i form 
av ledning, stödtjänster och ekonomisk 
styrning?

3. Vilka blir konsekvenserna för tjänster-
nas brukare, de anställda och skattebe-
talarna?
4. Vad kännetecknar framgångsrika 
och misslyckade exempel på införda 
välfärdstekniker?

    Välfärdsteknik

Forskningsprogram

 jProjektansvarig: HENRIK JORDAHL
Information om skolkvalitet är en 
bristvara i sveriges utbildningssystem. 
skolors och kommuners systematiska 
kvalitetsarbete bygger på att de kan 
bedöma sin egen resultatutveckling 
och jämföra sig med andra. I projektet 
beräknas förädlingsvärden för skolor i 
sverige. Förädlingsvärden är ett etable-
rat kvalitetsmått i skolforskningen, men 

har knappt kommit till någon praktisk 
användning i det svenska utbildnings-
systemet. En skola har ett högt föräd-
lingsvärde om dess elever uppnår 
bättre resultat än vad man kan förvänta 
sig utifrån deras tidigare resultat och 
bakgrund. De beräknade förädlingsvär-
dena kan sedan jämföras med andra 
mått på skolkvalitet och elevernas utfall 
efter avslutad skolgång.

     Förädlingsvärden

Enskilda forskningsprojekt

 jProjektansvarig: THERESE NILSSON
Detta projekt undersöker sambandet mellan 
skuldsättning och psykisk ohälsa. Projektet ämnar 
identifiera om skuldsättningens samband med psy-
kisk ohälsa speglar ett orsakssamband, eller drivs av 
kringfaktorer och om skuldproblem och ohälsa ofta 
sammanfaller med andra livskriser, såsom arbetslös-
het eller skilsmässa.

    Perspektiv på skuldsättning och 
psykisk ohälsa – i goda och dåliga 
tider

7

8

1

På IFN finns också forskningsprojekt som inte är knutna till något program. 
Nedan presenteras 2020 års projekt.

    Delegering av informations- 
insamling och investeringsbeslut
2

 jProjektansvarig: ASSAR LINDbECK
Detta projekt avslutades i samband med Assar Lindbecks 
bortgång. Det studerade hur kontrakt bör vara utformade 
när en investerare, en ”principal”, delegerar insamling och 
bedömning av information som är relevant för investerings-
beslut till en specialist, en ”agent”.  I regel innehåller sådana 
kontrakt bonusar vid lyckade investeringar, medan det är 
mycket ovanligt att kontrakten är utformade så att agenten 
blir betalningsskyldig till principalen när denna misslyckas.
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Forskningsassistent 
–en väg till att bli forskare

Alexandra Allard var en av flera forskningsassistenter som arbetade på IFN 
under 2020. Efter två år på IFN gick hon hösten 2020 vidare till en dokto-
randtjänst vid Örebro universitet i samarbete med Södertörns högskola. 
Hon är fortsatt affilierad till IFN och kommer att fokusera sina  
doktorandstudier på miljöekonomi i kobination med beteendeekonomi.

Vad tar du med dig av din tid på IFN?

– Till att börja med var jag rätt osäker på om forsk-
ning var vägen jag ville gå när jag började på IFN. 
Därför har jag delvis sett min tid som forsknings- 
assistent som ett tillfälle att få en större förståelse för 
forskningsprocessen och om det är något jag skulle vara 
intresserad av i framtiden. Men jag har också lärt mig 
hur mycket arbete det ligger bakom varje vetenskaplig 
artikel eller rapport och respekten man borde ha för 
processen. Sedan har jag även fått en mycket bredare 
kunskap om vad nationalekonomi kan innebära, säger 
Alexandra Allard.

Vad skulle du vilja ge för råd till masterstudenter 
inom nationalekonomi som kanske vill prova på fors-
karbanan genom att arbeta som forskningsassistent på 
IFN?

– Mitt råd skulle vara att testa! Att få vara forsk-
ningsassistent på IFN har gjort att jag har fått en djupa-
re förståelse för vad forskning kan vara, samtidigt som 
jag har fått tillfälle att knyta kontakter som kan vara bra 
oavsett om man vill fortsätta inom forskarvärlden eller 
inte. Alla på IFN är även väldigt trevliga och hjälpsam-
ma, så det är en väldigt bra chans att lära sig mer om 
olika forskningsområden men även att utveckla mer 
praktiska kunskaper, avslutar hon. :

Forskningsassistenterna på IFN 
har ett varierat jobb och hjälper 
till med allt från databaser 
till IFN:s publika aktiviteter. 
Alexandra Allard var en av flera 
assistenter under 2020.
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Under 2020 publicerades 87 tidskriftsartiklar och bokkapitel på 
engelska skrivna av IFN:s forskare. Det är det högsta antalet i  
institutets historia. 

Forskningsproduktionen
vid IFN 2020

IFN EFTERSTRÄVAR EN HÖG forsknings-
produktivitet. Ökad produktivitet 
utan bibehållen eller höjd kvalitet 
har dock ett begränsat värde. Därför 
månar vi om att utvärdera även de 
kvalitativa aspekterna av forskning-
en. Ett viktigt mått i sammanhanget 
är hur ofta vi får artiklar publicerade 
i de högt rankade tidskrifter som får 
störst akademiskt genomslag. 

Nedan sammanfattas de kvanti-
tativa och kvalitativa resultaten av 
IFN:s forskning under 2020. Utfal-
let jämförs sedan med tidigare års. 

Utgivning på engelska
I normalfallet redovisas den egna 
forskningen i form av uppsatser 
på engelska. Efter att en uppsats 
genomgått en första kvalitetsgransk-
ning ges den ut i IFN:s working 
paper-serie. Serien innehåller även 
uppsatser som utomstående forskare 
i huvudsak författar när de är gäst-
forskare vid IFN.  
   I figur 1 anges antalet utgivna 
working papers åren 2001–2020. 
Antalet låg i genomsnitt på 22 per 
år till och med 2005. Från 2006 
ökade antalet. Åren 2015–2019 var  

genomsnittet 52 papers per år och 
under 2020 utgavs 64 stycken, vilket 
var en tangering av den tidigare 
toppnoteringen från 2018.

 Att mäta hur mycket som publi- 
ceras utanför IFN:s egen serie är 
inte lika enkelt. Vetenskapliga pub-
likationer kan ta sig olika former. 
Det är dessutom önskvärt att justera 

för om arbeten är ensamförfattade 
eller skrivna med kollegor utanför 
IFN. En enkel summering ger 
antalet publicerade tidskriftsartiklar 
och kapitel i samlingsvolymer som 
givits ut i institutets digitala serie 
över engelska publicerade artiklar. 
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Figur 1 Antal working papers utgivna vid IFN, 2001–2020. 
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Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. 
En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa medförfattare 
som 0,58 osv., enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommentarer, noter och 
repliksvar räknas som en halv artikel.

Detta mått anges i figur 2 för peri-
oden 2001–2020. 2020 publicerades 
87 arbeten, vilket är en ökning med 
30 procent från föregående år och 
med god marginal det högsta an-
talet under ett år i institutets histo-
ria. Även när vi justerar för externa 
medförfattare är antalet artiklar och 
bokkapitel det högsta antalet för ett 
enskilt år i institutets historia.

Figur 3 visar antalet publicerade 
peer review-granskade tidskriftsar-
tiklar med och utan justering för 
externa medförfattare. 2020 publi- 
cerades 74 tidskriftsartiklar (41 med 
justering för externa medförfattare). 
Även detta är det högsta antalet för 
ett enskilt år.

Måtten ovan fångar olika aspek-
ter av den kvantitet forskning som 
producerats vid IFN. Det är dock 
stora kvalitetsskillnader mellan oli-
ka tidskrifter och det är ett viktigt 
mål för IFN:s forskare att publicera 
sina arbeten i så högkvalitativa tid-
skrifter och bokserier som möjligt. 
Med enstaka undantag gäller att 
forskning som publiceras i ämnets 
topptidskrifter får ett mångdubbelt 
större genomslag. För att ta hänsyn 
till publikationernas kvalitet har vi 
utvecklat ett internt poängsystem, 
vilket redovisas i bilagan på sid. 52. 

Figur 4 visar antalet kvalitets- och 
författarjusterade publicerings- 
poäng. Den kvalitetsjusterade  
poängen är 238 år 2020, vilket är en 
ökning med ca 50 procent, eller 80 
poäng, från 2019 och drygt 30 
poäng mer än den tidigare högsta- 
noteringen från 2018.

Figur 2 Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 
2001–2020.

Figur 3 Antal artiklar i referee-granskade tidskrifter, 2001–2020. 

Anm.: Se figur 2.
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Utgivning på svenska
Eftersom den akademiska ”tredje 
uppgiften”, att kommunicera sin 
forskning även utanför forskarsam-
hället, ingår i IFN:s verksamhet har 
publikationer på svenska en väsent-
lig betydelse. I de flesta fall skriver 
forskarna artiklar för svenskspråkiga 
tidskrifter som Ekonomisk Debatt 
och Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 
men skrivandet kanaliseras även i 
samlingsvolymer, expertrapporter, 
utredningar och böcker. Ofta hand-
lar det om att popularisera egen och 
andras forskning. Ett annat viktigt 
inslag är att på forskningsbasis ana-
lysera frågor av hög ekonomisk-po-
litisk relevans. Vi ger ut dessa 
arbeten i institutets serie Svenska 
publicerade artiklar. År 2020 inne-
höll denna serie 24 publikationer. 
Se figur 5.

För att ytterligare synliggöra 
insatser inom ramen för den tredje 
uppgiften listas numera också 
populärvetenskapliga artiklar och 
recensioner i svenska tidskrifter som 
Kvartal, Respons och Axess och i in-
ternationella magasin och skriftse-
rier. Under 2020 publicerade IFN:s 
forskare 25 sådana bidrag, varav åtta 
på engelska, ett på spanska och ett 
på tyska.

För att på ett tydligt sätt samla 
uppsatser med stor relevans för 
aktuella näringslivsrelaterade fråge-
ställningar finns sedan 2006 skrift-
serien IFN Policy Papers. I denna 
serie utkom sex arbeten. 

I serien Forskningsöversikter sam-
lar vi kortare och längre rapporter 
som ger en översikt av forsknings-

Figur 4 Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala, 2001–2020.

Anm.: Se figur 2.

Figur 5 Svenska publicerade artiklar, 2001–2020.

Anm.: Se figur 2.
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läget på för IFN centrala områden 
(ingår i princip alltid i andra serier). 
Översikterna ska vara författade av 
IFN-forskare. De kortare bidragen 
har i regel publicerats i IFN:s Nyhets-
brev/Newsletter. Övriga forsknings-
översikter är ofta resultatet av de 
enskilda forskarnas samarbeten med 
myndigheter och andra uppdrags-
givare. Under 2020 utkom fem 
översikter, samtliga på engelska. 

IFN:s forskare publicerar även 
böcker och avhandlingar, se tabell 1. 
Under 2020 publicerades 13 böcker 
och avhandlingar.

IFN:s forskare deltar också i 
betydande grad i samhällsdebatten 
med egna inlägg i dagspress och 
andra tidningar. 2020 har i detta 
hänseende varit exceptionellt. Totalt 
publicerades 90 debattartiklar 
och krönikor av debattkaraktär av 
IFN-forskare under 2020, varav 30 
i Dagens Nyheter, 26 bidrag i Svenska 
Dagbladet och 11 i Dagens Industri. 

Därutöver har IFN:s forskare publi-
cerat 21 artiklar i svenska tidningar 
i form av krönikor och andra inlägg 
som inte bedömts som forsknings-
baserade. Dessa finns listade på 
IFN:s webbplats under rubriken 
”Övrigt på svenska”.:

* I avhandlingar ingår licentiat- och doktorsavhandlingar.

Tabell 1  böcker och avhandlingar skrivna av IFN-forskare, 2008–2020.

2001–05    2006–10     2011          2012         2013         2014          2015          2016        2017          2018         2019         2020

>

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Böcker på 

engelska

2 1 3 0 1 1 2 1 4 3 1 5 4

Antologier 

på engelska

3 2 2 1 3 2 2 2 0 0 4 2 1

Böcker på 

svenska

1 0 1 0 5 2 8 4 7 5 10 5 6

Antologier

på svenska

1 2 1 1 3 4 3 1 1 1 2 2 1

Avhand- 

lingar*

1 3 0 2 3 0 1 2 2 3 3 1 1

TOTALT 8 8 7 4 15 9 16 10 14 12 20 15 13
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PUBLICERINGSKANAL                                                                                                                 POÄNG

BILAGA

IFN:s poängsystem för kvalitetsjustering  
av forskningsproduktionen

Topp-5 tidskrifter inom economics: American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy,  

Quarterly Journal of Economics och Review of Economic Studies.

Topptidskrifter inom economics alldeles under topp-5, inkl. policyinriktade tidskrifter med mycket hög impact: 

Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Literature, Brookings Papers on Economic Activity och Economic 

Policy.

Absoluta topptidskrifter utanför fältet economics, t.ex. Journal of Finance, American Political Science Review, Academy 

of Management Journal, Science, Nature, PNAS och American Journal of Sociology.

Övriga topptidskrifter inom economics klassificerade som 4 eller 4* enligt Academic Journal Guide 2018 (AJG) eller 

klassificerade som 3 enligt AJG och samtidigt lägst nr 30 enligt det s.k. IF-måttet samt följande utvalda tidskrift-

er centrala för IFN:s inriktning: AEJ: Microeconomics, European Economic Review, Journal of Business Venturing, 

Journal of Industrial Economics och Journal of Public Economics. Tidskrifter utanför economics som har 4* enligt AJG 

(som ej har 8 poäng enligt ovan).

Tidskrifter utanför economics klassificerade som 4 enligt AJG.

Övriga tidskrifter inom economics med 3 enligt AJG.

Övriga tidskrifter inom economics med 2 enligt AJG eller som är poängsatta enligt IF-måttet samt tidskrifter 

utanför economics som är listade i Web of Science med IF högre än 2 eller med 3 enligt AJG.

Övriga referee-granskade tidskrifter utanför economics som är listade i Web of Science eller med 2 enligt AJG.

Övriga referee-granskade tidskrifter.

Bokkapitel i högprestigebokserier och/eller på ett av de ledande akademiska förlagen. I undantagsfall kan 

poängen bli högre.

Övriga bokkapitel (boken bör vara registrerad i EconLit).

10

8

8

6

5

4

2

2–4

1

I sammanställningen ingår arbeten utförda vid IFN till sitt fulla 

värde. Arbeten utförda av affilierade forskare ingår till 50 procent. 

Det senare gäller även för arbeten publicerade av forskare som 

lämnat IFN, men där IFN anges som en av flera affilieringar i den 

publicerade artikeln. 

År 2013 utvidgades kategorin som ger 6 poäng till topp-30 enligt IF 

och 2015 adderades förutsättningen att tidskriften enligt den senaste 

versionen av Academic Journal Guide (Laing m.fl. 2018) rankas lägst 

kategori 3 inom fältet economics. Till denna grupp har adderats fem 

handplockade tidskrifter som är särskilt viktiga för IFN.

2013 höjdes kraven för hur hög IF som krävs i poängsättningen av 

tidskrifter utanför economics och 2015 kompletterades detta med en 

tydligare poängsättning enligt AJG. Dessa förändringar påverkar 

bara poängsättningen från och med det år de genomförts.

Referens

Laing, Angus, m.fl. (2018), ”Academic Journal Guide 2018: Meth-

odology”. London: Chartered Association of Business Schools 

(ABS). Tillgänglig online: https://charteredabs.org/wp-content/

uploads/2018/03/AJG2018-Methodology.pdf.

3

1
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Tredje uppgiften

UNDER 2020 OMNÄMNDES  IFN, IFN-forskare eller 
forskning från IFN i över 800 artiklar och inslag 
i media. IFN:s forskning har tagits upp både på 
ledarsidor och på nyhetsplats, både i rikstäckande 
medier som SVT, Sveriges Radio och TV4, tidning-
ar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och  
Dagens Industri men också i ett flertal andra  
medier. Dessutom har flera IFN-forskare uttalat 
sig om aktuella ämnen i media. Under året publi- 
cerades också 90 debattartiklar och krönikor av 
debattkaraktär författade av IFN-forskare. 
   Coronakrisen medförde att efterfrågan på 
nationalekonomiska analyser i media ökade. Flera 

IFN-forskare har bidragit till debatten och ofta 
haft olika perspektiv på hur coronakrisen bör 
hanteras. Men forskarnas mediemedverkan var 
inte enbart begränsad till att handla om pande-
mins konsekvenser för ekonomin. IFN-forskning 
om LAS, skolfrågor, globalisering, Kinas roll, 
digitaliseringens effekter på arbetslivet, entrepre-
nörskap, lönesättning och skatter är bara några av 
de ämnen som uppmärksammats i media.
   IFN var även välrepresenterat i internationella 
medier. 

Daniel Waldenström, IFN, 
intervjuas av TV4 om coro-
napandemins effekter på 
ekonomin i ett nyhetsinslag i 
mars 2020.

IFN-forskare ska kommunicera sin forskning och dela med sig av sina 
kunskaper även utanför akademin. Inom universitetsvärlden kallas detta 
för den tredje uppgiften och det är något vi fäster stor vikt vid på IFN. 
Att delta som expert i statliga utredningar, skriva populärvetenskapligt 
om sin forskning, skriva rapporter för att sammanställa forskning, med-
verka vid seminarier och delta aktivt i media är alla uppgifter som ingår 
i den tredje uppgiften.

>

IFN i media
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Under 2020 skrev exempelvis Lars Calmfors en 
debattartikel i Washington Post om Sveriges coro-
nastrategi, något som också ledde till intervjuer 
i tyska Capital och portugisiska Publico och Wall 
Street Journal. Även CNN intervjuade honom om 
Sveriges coronaåtgärder. Magnus Henrekson 
intervjuades i Daily Telegraph om det svenska 
tech-undret, Daniel Waldenström och Spencer 
Bastani skrev om kapitalbeskattning i Vox EU. 
Le Monde och Deutschlandfunk intervjuade Per 
Skedinger om den nordiska synen på minimilö-
ner. Även koldioxidskatter, som och diskrimi-
nering av homosexuella på hyresmarknaden har 
rönt intresse i internationell media.
   IFN har varit fortsatt aktivt även i sociala  
medier. Vi har framför allt använt oss av  
Twitter, Facebook och Linkedin, men också gett 
bilder av vår verksamhet på Instagram. Detta 

pandemipräglade år har vi även satsat extra på 
att nå ut med forskning och forskningsrelatera-
de frågor på ett coronasäkert sätt via vår podd, 
IFN-podden. I tio egenproducerade avsnitt har 
vi berättat om allt från forskningen om LAS till 
förutsättningarna för entreprenörskap.: 

Tredje uppgiften

IFN-forskare deltar 
aktivt i debatten, 
både genom att 
skriva debatt- 
artiklar och genom 
att skriva krönikor 
och kolumner i 
dagstidningar. 
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Kunskapssynen, marknadiseringen  
och betygen
Skolan borde ge alla barn samma chans att 
lyckas, oavsett bakgrund. Den kunskapssyn som 
präglar svensk skola i dag slår hårdast mot de 
elever som kommer från socioekonomiskt svaga 
förhållanden. Det finns också aspekter av mark-
nadiseringen av skolan som behöver ses över. 
Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel 
Heller Sahlgren, två av de IFN-forskare som äg-
nar sig åt skolfrågor. Här ger de sina perspektiv 
på skolans utmaningar.

15 år av ledarskap–Magnus Henrekson 
om forskning och ledarskap
Magnus Henrekson pensionerades under hösten 
från vd-uppdraget efter 15 år som ledare för  
IFN. Här ger han sin syn på forskningens roll i 
samhället i dag och ledarskapets betydelse för 
att skapa en produktiv och kreativ arbetsmiljö. 

Mindre politik, mer marknad
–en podd om framtidens elmarknad
Hur ska framtidens elmarknad se ut för att 
vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att 
investera i? Om 20 år ska vi ha nått energiöver-
enskommelsens mål om 100 procent förnybar 
elproduktion, men hur ska det gå till? 
   Pär Holmberg och Thomas Tangerås från 
IFN:s forskningsprogram Hållbar energiom-
ställning intervjuas om detta. De berättar också 
om hur den optimala elmarknaden bör se ut. 

Kontakternas betydelse för ungas 
chanser att få jobb
Personliga kontakter är centrala för ungas steg 
ut i arbetslivet. Men vad händer när tillgången 
på sommarjobb och extrajobb under skoltiden 
minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan 
företagen göra och vad bör samhället göra? 
Dagmar Müller delar med sig av sin forskning.

IFN har produ-
cerat poddar om 
forskning och 
frågor relaterade 
till forskning inom 
nationalekonomi 
sedan 2013. Under 
2020 publicerade 
vi tio avsnitt av 
IFN-Podden.

Tredje uppgiften

2020 gjorde vi tio olika avsnitt av IFN-podden som dels finns på vår hemsida 
www.ifn.se och dels går att lyssna på via tjänster som Spotify, Itunes och Libsyn. 
De tio avsnitten beskrivs nedan.

>

IFN-podden: Ett smittsäkert sätt att nå ut
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Tredje uppgiften

Återhämtning efter coronakrisen
Hur ska svensk ekonomi återhämta sig efter corona- 
krisen? Lars Calmfors vill se en finanspolitik som gör 
Sverige starkare. 

Ojämlikhet, rockstjärneekonomer och 
elefanter
Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en 
av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är 
Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder 
nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och 
hur ser det ut globalt? Daniel Waldenström och Olle 
Hammar berättar om sin forskning.

Vd:ars hälsa en styrelsefråga
Hur mår svenska vd:ar och hur påverkar deras hälsa 
bolagsstyrningen? För första gången kartläggs vd:ars 
hälsa systematiskt i en ny  IFN-studie, ”CEO Health 
and Corporate Governance”. Joacim Tåg berättar mer 
om den unika studien.

LAS och arbetsrätten–vad säger forskningen? 
Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS 
och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och 
skapade stor politisk debatt under 2020. Per Skedinger 
ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatte-
rade förslagen.

Innovationsnödläge i EU
Tio år har gått sedan EU-kommissionen utlyste ett inno-
vationsnödläge i Europa. EU hade halkat efter både USA 
och Kina. Hur ska EU ta sig ur krisen och hur påverkas 
nödläget av coronakrisen? Niklas Elert presenterar ett 
menyförslag att välja lösningar från.

Längre skolterminer–en lösning på skolans 
problem?
Hur kan svenska skolreformer från 1930- och 40-talens 
folkskola vara relevanta för svenskt 2020-tal? Therese 
Nilsson har tillsammans med sina medförfattare jämfört 
två historiska svenska skolreformer. Deras resultat visar 
att förlängda terminer ledde till högre lön och högre 
pension, framför allt för kvinnor.: 

Therese Nilsson, IFN och Lunds universi-
tet, är en av de forskare som medverkat 
i IFN-podden under 2020. Hon berättade 
om en studie där två svenska, historiska 
skolreformer har jämförts. Förlängda 
terminer ledde till högre lön och högre 
pension, framför allt för kvinnor.
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DET bEHÖVS MER satsningar på utbildning och insatser 
riktade mot unga, växande företag för att Sverige inte 
ska halka efter. Digitaliseringen har bidragit till att skapa  
produktiva och internationellt konkurrenskraftiga svenska 
företag. Det visar IFN:s forskning som presenterades på 
policywebbinariet ”Digitaliseringens påverkan på närings-
liv och arbetsmarknad” den 5 maj 2020. Malin Gardberg 
och Lars Persson, IFN, presenterade forskningsresultat 
från flera studier skrivna av dem och av IFN-kollegorna 
Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck.
   I panelen medverkade Irene Ek, analytiker Tillväxt- 
analys, digitaliseringspolitisk analytiker vid OECD i Paris 
och programledare på IKT-avdelningen Vinnova, samt 
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen 
och tidigare Chief Digital Officer åt regeringen. Samtalet 
modererades av IFN:s kommunikationschef Eva Malm 
Öhrström.
   Forskningsresultaten visar också att det är stora regiona-
la skillnader gällande hur långt digitaliseringen har kom-
mit i Sverige. Något som Irene Ek också känner igen från 
de studier som gjorts på hennes myndighet Tillväxtanalys. 

 

– Det är jättebra att vi får mer kunskap om de regionala 
skillnaderna och det är spännande att följa den här forsk-
ningen, sa hon. 

Enligt henne väcker resultaten också frågan om vilken 
slags stöd som behövs från politiskt håll. Ska man stödja 
spetsen eller bredden och bör myndigheter paketera de 
erfarenheter som gjorts av företag som ligger långt fram 
i sin digitaliseringsprocess och ta dem vidare till företag 
som inte kommit lika långt?
   Åsa Zetterberg påpekade att vi i dag inte borde ha så 
stora regionala skillnader som forskningen visar. Samti-
digt har många på landsbygden inte tillgång till snabba 
uppkopplingar vilket kan leda till att industrier och före-
tag i landsbygden inte vågar digitalisera i lika hög grad.  
   Coronakrisen har lett till att vi måste göra förändringar, 
sa Åsa Zetterberg. 

– När du har press på dig som näringslivet har i dag i och 
med coronakrisen, så måste du ställa om, sa hon.:

Policywebbinarium: Digitaliseringens påverkan 
på näringsliv och arbetsmarknad
5 maj 2020

Malin Gardberg, Lars 
Persson, IFN, och Irene Ek, 
Tillväxtanalys, samt Åsa 
Zetterberg, IT&Telekom-
företagen, medverkade 
vid IFN:s policywebbinari-
um i maj.

Tredje  uppgiften
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GLObAL  AWARD for Entrepreneurship Research 
2020 tilldelades John Haltiwanger, professor 
vid University of Maryland, USA. Haltiwanger 
fick priset för sin banbrytande forskning om 
hur jobb omsätts, om produktivitetstillväxt och 
entreprenöriella företags roll för ekonomisk 
utveckling. 
   Global Award for Entrepreneurship Research är det 
världsledande priset inom entreprenörskaps- 
forskning med en prissumma på 100 000 euro. 
John Haltiwangers forskning har gett betydande 
bidrag till entreprenörskapsfältet genom att för-
bättra vår förståelse för hur jobb skapas och för- 
svinner, om vilka faktorer som styr produktivi-
tet samt hur små och medelstora företag bidrar 
till den ekonomiska utvecklingen. Hans arbete 
har spelat en avgörande roll för metodutveck- 
lingen samt framtagandet av stora longitudi-
nella dataset på företagsnivå. Professor Halti-
wanger har även skapat ett nytt mått som bättre 
fångar företagstillväxt, vilket influerat såväl 
offentlig politik som nationella statistikmyn-
digheter världen över. 
   

   Några av professor Haltiwangers bidrag till 
entreprenörskapsforskning är: 

– Ifrågasättande av den konventionella upp- 
fattningen kring små företags förmåga att skapa 
jobb. Han visar att stora och mogna företag 
bidrar med de flesta nya jobb inom tillverkning-
sindustrin, och att de håller högre kvalitet än 
de som skapas i små och medelstora företag, 
eftersom det är mer troligt att dessa jobb finns 
kvar på sikt. 
– Att visa betydelsen av företagets ålder i 
förhållande till dess storlek: jobbskapande i små 
företag sker under företagets första verksamma 
år, vilket illustreras av en ”up-or-out”-dynamik. 

– Uppdelningen av produktivitetsökningen 
i olika komponenter samt vilka bidrag som 
drivande, startande och nedläggning av företag 
ger. 
   Priset brukar delas ut i Stockholm under 
våren, men 2020 års prisceremoni fick skjutas 
upp till följd av coronapandemin.: 

Global Award tilldelades John Haltiwanger
5 maj 2020

John Haltiwanger, 
professor vid Uni-

versity of Maryland, 
USA, tilldelades 
2020 års Global 

Award for Entrepre-
neurship Research.

Global Award for Entrepreneurship Research
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Externa aktiviteter
IFN är en källa till kunskap som är relevant för samhället och näringslivet. 
Institutets forskare medverkar regelbundet som föreläsare och deltagare 
i olika sammanhang där beslutsfattare, rådgivare och opinionsbildare möts. 
Nedan visas ett urval av forskarnas externa engagemang under 2020.

>

EU-frågor var i fokus under 2020. På den övre raden syns Fredrik Heyman, 
IFN, i panelsamtal om digitaliseringen i Europa på lanseringen av 2020 års 
Europaperspektivbok: EU och teknologiskiftet. Mårten blix, IFN, presente-
rar sitt kapitel i boken vid samma seminarium under ett samtal som leds 
av moderator Cecilia Garme.
   

Per Skedinger, IFN, presenterar forskning om EU och minimlöner vid ett 
seminarium arrangerat av Medlingsinstitutet.
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IFN-forskare på externa aktiviteter

Niclas berggren presenterar forskning om marknadsekonomi och antisemitism vid en 
konferens i Köpenhamn.

Dagmar Müller presenterar sin forskning 
om vad kontakter betyder för ungas 
inträde på arbetsmarknaden vid ett 
SNS-webbinarium. På bilden syns också 
SNS forskningsledare Louise Lorentzon 
som modererade seminariet.

”Varför blir världen bättre? –om vår oförmåga att ta in fakta, 
grupptänk och förutfattade meningar” var rubriken när 
Andreas bergh talade vid en företagsnätverksträff, EFL Hot 
Spot, i Lund.

Andreas bergh presenterar forskning vid 
en internationell konferens i Köpenhamn.

Lars Calmfors, IFN, vid Fores webbi-
narium ”Migration och Integration– 
hur hänger det ihop?”

Therese NIlsson presenterar forskning om diskriminering på hyres- 
marknaden vid en internationell konferens i Köpenhamn.
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IFN-forskare på externa aktiviteter

Niclas berggren presenterar forskning om marknadsekonomi och antisemitism vid en 
konferens i Köpenhamn.

Thomas Tangerås diskuterar framtidens 
elmarknad vid ett webbinarium hos 
Svenskt Näringsliv.

Therese Nilsson och Martin Fischer presenterar sin forskning 
om vilka konsekvenser skolreformer som ökade undervis-
ningstid fick för barns kunskaper och framtida arbetmark-
nadsutfall. SNS arrangerade webbinariet.

”Varför blir världen bättre? –om vår oförmåga att ta in fakta, 
grupptänk och förutfattade meningar” var rubriken när 
Andreas bergh talade vid en företagsnätverksträff, EFL Hot 
Spot, i Lund.

Lars Calmfors, IFN, vid Fores webbi-
narium ”Migration och Integration– 
hur hänger det ihop?”

Therese NIlsson presenterar forskning om diskriminering på hyres- 
marknaden vid en internationell konferens i Köpenhamn.

2020 blev Zoom-seminariernas år. Per Skedinger presen-
terade tillsammans med Simon Ek, Uppsala universitet och 
IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéunversitetet och IFN, 
SNS-rapporten Enkla jobb och kunskaper i svenska –nycklar 
till integration? vid ett SNS-webbinarium.
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2012 SKREV ANDERS JOHNSON boken Building Bridges and 
Challenging Conventions – IFN 1939–2012. 2020 uppdatera-
des boken av författaren och journalisten Elisabeth Precht, 
tidigare kommunikationschef på IFN.
   I den nya upplagan skildras perioden från 2012 till 2020. 
Här beskrivs bland annat hur Magnus Henrekson blev vd 
2005 och i samband med det gav institutet ett nytt namn. 
Från att ha varit Industriens Utredningsinstitut, IUI, blev 
vi Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Namnet åter-
speglar bättre den verksamhet vi bedriver i dag.
   I boken kan man också läsa mer om hur IFN under 
Magnus Henreksons ledning både höjt kvaliteten på forsk-
ningen och blivit mer aktivt i arbetet med att sprida sin 

forskning och kunskap till en bredare allmänhet. 
   Bokens nya kapitel beskriver också hur IFN:s funktion 
att bidra till en större mångfald inom den svenska na-
tionalekonomiska forskningen och att fungera som en 
brobryggare mellan forskning och näringsliv, har utvecklas 
under åren 2012 till 2020. 

Från Värmland till Washington
Den andra boken i vår historiska serie, Från Värmland 
till Washington – Episoder ur IUI:s historia, är skriven av 
ekonomerna Benny Carlson och Mats Lundahl som även 
tidigare skrivit om institutets roll. 

IFN:s historia – en nyckel till 
förståelse

Det har gått 14 år sedan IFN:s historiska projekt startades 2006. Genom att 
studera IFN:s forskning och övriga verksamhet från 1939 till nutid och 
sätta in det i en större samhällelig kontext skulle förståelsen för IFN:s unika 
roll som privat forskningsinstitut öka. 2020 gavs två nya böcker ut.

Elisabeth Precht, journalist och 
författare tillika tidigare kommuni-
kationschef på IFN, har uppdaterat 
Anders Johnsons bok om IFN:s 
historia och roll som brobyggare 
mellan akademi och näringsliv.

IFN:s historiska projekt
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Här ger de en unik inblick i händelser som kom att påver-
ka arbetet på IFN:s föregångare IUI och ger läsaren mer 
kunskap om svensk ekonomisk historia.
   Med hjälp av ett digert arkivmaterial skildrar Carlson 
och Lundahl fenomen som planhushållning, förhållandet 
till USA, den offentliga sektorns ekonomi och efterkrigs-
tidens ekonomiska politik. En stor del av detta illustre-
ras med hjälp av brevväxling mellan personer som varit 
centrala för IUI:s utveckling.  Personer som Axel Iveroth, 
industriattaché vid den svenska beskickningen i Washing-
ton 1945–46, skriver om sina intryck till IUI:s chef Ingvar 
Svennilson. Svennilson skriver senare om sina erfarenheter 
av USA och Kuba i en brevväxling med Jan Wallander, 
IUI-chef 1953–61 och senare vd för Handelsbanken där 
han bland annat grundade personalstiftelsen Oktagonen 
som gav de anställda på banken del i vinsten. Beloppet var 
detsamma för alla anställda, oavsett roll. Kan en resa till 
Värmland och mötet med ett mycket hierarkiskt klassam-
hälle ha bidragit till grundandet av stiftelsen? Det frågar 
sig Mats Lundahl och Benny Carlson efter att ha läst 
Wallanders fältanteckningar från Värmland, där han under 
ett års tid samlade material till sin doktorsavhandling 

Flykten från skogsbygden. Fältanteckningarna finns återgiv-
na i boken och visar hur en ung forskare med en skyddad 
Stockholmsuppväxt för första gången får möta riktig fat-
tigdom. Anteckningarna målar också en bild av den sociala 
rangordningen på skogsbrukssamhällets topp. Jan Wallan-
der beskriver hur smokingar på vädring morgonen efter en 
viktig fest tydligt signalerade vilka som räknades och vilka 
som gått miste om en inbjudan.

 Från Värmland till Washington – Episoder ur IUI:s historia 
är den tredje boken i Benny Carlsons och Mats Lundahls 
historik om institutet. 

Building Bridges and Challenging Conventions – IFN 1939–2012 
av Anders Johnson och Elisabeth Precht är en uppdaterad 
version av 2012 års bok. Båda böckerna är utgivna av Sam-
hällsförlaget och finns också att ladda ned på 
www.ifn.se. :

Mats Lundahl, som tillsammans med benny Carlson 
har dokumenterat IFN:s föregångare IUI:s histo-
ria, lämnar över ett exemplar av Från Värmland till 
Washington – Episoder ur IUI:s historia till Magnus 
Henrekson. Ett särskilt tack riktas till Henrekson för 
att han initierat arbetet med att dokumentera IFN:s 
historia under sin tid som vd 2005–2020.

IFN:s historiska projekt

Årsbok 2020 TRYCK FINAL 2021-02-19.indd   63 2021-02-23   14:51:45



64 ifn årsbok 2020

Medarbetare

LEDNING

MAGNUS HENREKSON
Vd och professor 
Vd på IFN 2005–2020

LARS PERSSON
Vice vd och professor 
Vice vd på IFN sedan 2000

ADMINISTRATION

MARIE TILERT
Serviceansvarig

MARTA bENKESTOCK
Ekonomiansvarig

ELISAbETH GUSTAFSSON
Vd-assistent

EVA MALM ÖHRSTRÖM
Kommunikationschef
Anställdes på IFN september 2019

FREDRIK SJÖHOLM
Vd och professor 
Vd på IFN sedan hösten 2020

JÖRGEN NILSON
IT-ansvarig

Årsbok 2020 TRYCK FINAL 2021-02-19.indd   64 2021-02-19   11:34:03



65ifn årsbok 2020

FORSKARE

>

Här ses de forskare som var verksamma vid IFN under 2020. Därefter  
presenteras affilierade forskare. Samtliga har egna webbsidor på ifn.se. 
med beskrivning av projekt, senast publicerade studier, med mera. 
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Under 2020 gav IFN ut nyhetsbrev dels på 

svenska, dels på engelska. I den svenska se-

rien utkom sju nummer, och i den engelska 

serien utkom två nummer. Under året har 

följande temaartiklar i den engelska serien 

författats av IFN-forskare: 

Skedinger, Per (2020), ”A Minimum Wage 

for all EU Workers?” IFN Newsletter, No.1. 

stockholm: Institutet för Näringslivsforsk-

ning.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och  
Lars Persson (2020), ”Microeconomic re-

forms and business Transformation: some 

Lessons from sweden”. IFN Newsletter, No. 

2. stockholm: Institutet för Näringslivs-

forskning.
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POLICyINRIKTADE DEbATTARTIKLAR 

Ackum, Susanne, Lars Calmfors, Åsa 

Hansson m.fl. (2020), ”så startar sverige om”. 

Dagens Industri, 17 augusti.

Ackum, Susanne, Lars Calmfors, Åsa Hans-

son, m.fl. (2020), ”Vi tar fram en handfast plan 

för en omstart av sverige”. Dagens Nyheter, 

28 april.

Ahmed, Ali, Mats Hammarstedt och Karl 

Karlsson (2020), ”skolor ratar barn med adhd 

och diabetes”. Svenska Dagbladet, 26 april.

Andersson, Malte, Magnus Henrekson m.fl. 

(2020), ”Minskande befolkning är inte proble-

met”. Dagens Nyheter, 31 juli.

Andersson, Martin, Andreas bergh, Åsa 

Hansson och Martin Nordin (2020), ”Lo har 

rätt om 3:12-reglerna”. Svenska Dagbladet, 

28 juni.

Andersson, Martin, Pontus braunerhjelm 

och Johan Eklund (2020), ”rädda landets 

ekonomi och öka statsskulden”. Dagens 

Industri, 1 april.

Andersson, Martin, Pontus braunerhjelm 

och Johan Eklund (2020), ”Äldre krisåtgärder 

håller inte nu, regeringen”. Svenska Dagbladet, 

28 mars.

Andersson, Tommy, Erik Grönqvist, Erik 

Lindqvist, Daniel Spiro och Robert Östling 

(2020), ”smittspårning kan rädda ekonomin”. 

svenska Dagbladet, 29 mars.

 

Andersson, Tommy, Erik Grönqvist, Erik 

Lindqvist, Daniel Spiro och Robert Östling 

(2020), slutreplik: ”kraftigt utbyggd testning 

kan löna sig”. Svenska Dagbladet, 12 april.

Andersson, Tommy, Erik Grönqvist, Erik 

Lindqvist, Hannes Malmberg, Daniel Spiro 

och Robert Östling (2020), ”storskalates-

ting for covid-19 er klok økonomisk politikk”. 

Aftenposten, 20 april.

bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Karin 

Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim 

(2020), ”EU måste klara teknikskiftet”. Dagens 

Industri, 9 februari.

bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Karin 

Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim 

(2020), ”EU står inför ett tekniskt megaskifte”. 

Hufvudstadsbladet, 11 september.

bergh, Andreas (2020), ”De liberala refor-

merna var noga genomtänkta – förutom 

skolpengen”. Dagens Nyheter, 19 maj.

bergh, Andreas (2020), ”Den ökande ojäm-

likheten beror inte på lönerna”. Arbetsmark-

nadsnytt, 29 januari.

bergh, Andreas (2020), ”Finanskrisen var 

männens fel – får barnen lära sig i skolan”. 

Dagens Nyheter, 21 januari.

bergh, Andreas (2020), ”Ibland kan det 

faktiskt vara klokt att kalla in konsulterna”. 

Dagens Nyheter, 2 augusti.

 

bergh, Andreas (2020), ”Januaripartiernas 

nya budget liknar mest ett fumligt sätt att 

göra slut”. Dagens Nyheter, 23 september.

bergh, Andreas (2020), ”Liberalernas 

ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga 

skattereform”. Dagens Nyheter, 16 november.

bergh, Andreas (2020), ”Magdalena 

 Andersson lovar 300 miljarder som inte  

finns”. Dagens Nyheter, 22 mars.

bergh, Andreas (2020), ”När krisen kommer 

är det viktigare att vara flexibel än prepper”. 

Dagens Nyheter, 23 april.

bergh, Andreas (2020), ”sockerbitar till före-

tagen ger ofta sur eftersmak för kommuner-

na”. Dagens Nyheter, 14 juli.

bergh, Andreas (2020), ”så flyttar facket fram 

sina positioner under krisen”. Arbetsmark-

nadsnytt, 20 april.

bergh, Andreas och Gissur Erlingsson 

(2020), ”Damma av förslag – ändra utnäm-

ningssätt till kommunala bolag”. Altinget, 17 

juni.

bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2020), 

”Ekonomiskt andrum genom sänkta skatter”. 

Jönköpings-Posten, 24 april.

bergman, Mats, Tove Fall och Magnus  

Henrekson (2020), ”storskalig testning kan 

rädda liv och ekonomin”. Göteborgs-Posten, 

3 april.

Nedan redovisas policyinriktade debattartiklar och krönikor 
författade helt eller delvis av IFN-forskare. Artiklarna är 
främst publicerade i svensk dagspress. 
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björling, Ewa, Andreas Hatzigeorgiou, 

Magnus Lodefalk och Fredrik Sjöholm 

(2020), ”En ny globalisering”. Dagens Industri, 

21 april.

bjørnskov, Christian och Caspian Rehbinder 

(2020), ”Frihet bästa skyddet mot ekonomisk 

kris”. Dagens Industri, 11 november.

blix, Mårten (2020), ”Digital vård växer i kris – 

men vad gör regeringen?”. Svenska Dagbladet, 

7 maj.

blix, Mårten (2020), ”Förstör inte det fria 

skolvalet”. Svenska Dagbladet, 27 augusti.

blix, Mårten (2020), ”Glöm inte att offentlig 

sektor är ineffektiv”. Svenska Dagbladet,

 15 augusti.

blix, Mårten (2020), ”Inför ett byråkratitak i 

välfärden”. Svenska Dagbladet, 18 januari.

blix, Mårten (2020), ”stoppa listningskaos i 

vården”. Dagens Industri, 9 oktober.

blix, Mårten och Nasim Farrokhnia (2020), 

”kan digitaliseringen rädda vården?”. Kvartal, 

26 juni.

braunerhjelm, Pontus, Sven-Olov Daunfeldt, 

Johan Eklund, Magnus Henrekson och Karl 

Wennberg (2020), replik: ”Per Molander 

desinformerar – alla företagsstorlekar behövs”. 

Dagens Nyheter, 28 oktober.

Calmfors, Lars (2020), ”Coronakrisen kan bli 

långvarig”. World in Property, 17 juli.

Calmfors, Lars (2020), ”Coronastöden har 

präglats av tidsnöd – i höst måste de föränd-

ras”. Dagens Nyheter, 28 juli. 

 

Calmfors, Lars (2020), ”Det är inte bara 

epidemiologer som har rätt att diskutera coro-

nastrategin”. Dagens Nyheter, 1 december.

Calmfors, Lars (2020), ”Fel tid för sverige att 

nu gå med i EU:s bankunion”. Dagens Nyheter, 

7 januari.

Calmfors, Lars (2020), ”Finland står inför 

stora problem med sina offentliga finanser”. 

Dagens Nyheter, 4 februari.

Calmfors, Lars (2020), ”Folkhälsomyndigheten 

har fått för stor makt i coronabekämpningen”. 

Dagens Nyheter, 20 mars.

Calmfors, Lars (2020), ”Partierna går i samma 

fälla som när de tystnade i invandringsdebat-

ten”. Dagens Nyheter, 6 maj.

Calmfors, Lars (2020), ”Politiker – inte Folk-

hälsomyndigheten – behöver ta täten i Coro-

nabekämpningen”. Dagens Nyheter, 11 mars.

Calmfors, Lars (2020), ”regeringens krispaket 

räcker inte – nu måste finansministern våga 

mer”. Dagens Nyheter, 1 april.

Calmfors, Lars (2020), ”rökin fyrir tölulegum 

markmiðum um atvinnustig”. Vísbending,  

6 november.

Calmfors, Lars (2020), ”stora behov av att 

reformera arbetslöshetsförsäkringen”. Dagens 

Nyheter, 30 juni.

Calmfors, Lars (2020), ”så här borde Löfven 

formulera målen för sysselsättningspolitiken”. 

Dagens Nyheter, 21 september. 

 

Calmfors, Lars (2020), ”We saved our eco-

nomy in sweden. but too many people died”. 

Washington Post, 20 oktober.

Calmfors, Lars och David Seim (2020), ”slopa 

dyra reformen – få mer för pengarna”. Svenska 

Dagbladet, 13 oktober.

Calmfors, Lars och Göran K. Hansson (2020), 

”Låt inte prestige hindra en omprövning av 

coronastrategin”. Dagens Nyheter, 12 augusti.

Calmfors, Lars och Göran K. Hansson (2020), 

slutreplik: ”bred diskussion om coronastrategin 

är nödvändig”. Dagens Nyheter, 19 augusti.

Calmfors, Lars och Petter Lundborg (2020), 

”skärp restriktionerna med vaccinstarten nära”. 

Svenska Dagbladet, 15 december.

Calmfors, Lars och Petter Lundborg (2020), 

slutreplik: ”Alltför enkla resonemang om ned-

stängning”. Svenska Dagbladet, 21 december.

Calmfors, Lars, Stefan Engblom, Tove Fall, 

Stefan Hanson och Hannes Malmberg 

(2020), ”Vässad strategi räddar både liv och 

ekonomi”. Svenska Dagbladet, 1 juni.

Corazza bildt, Anna Maria m.fl. (2020), ”Na-

tionalstaten på egen hand har ingen framtid”. 

Dagens Industri, 30 juni.

 

Ek, Simon, Mats Hammarstedt och Per 

Skedinger (2020), ”Inte enkelt att få enkla 

jobb för flyktinginvandrare”. Dagens Nyheter, 

3 oktober.

Ek, Simon, Mats Hammarstedt och Per 

Skedinger (2020), slutreplik: ”Jobbskapande 

i offentlig sektor fungerar sämst”. Dagens 

Nyheter, 9 oktober.

Ellingsen, Tore, Peter Fredriksson, Erik Lind-

qvist och Jonas Vlachos (2020), ”Fyra förslag 

som kan tämja marknadskrafterna i skolan”. 

Dagens Nyheter, 19 december.
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Eriksson, börje m.fl. (2020), ”slopa flerbarn-

stillägg – för miljöns skull”. Svenska Dagbladet, 

31 januari.

Fischer, Martin, Martin Karlsson och  

Therese Nilsson (2020), ”Mer skoltid i låg ål-

der gynnar barn hela livet”. Svenska Dagbladet, 

15 juni.

Hammarstedt, Mats (2020), ”Vi behöver 

sansa oss om diskrimineringen”. Aftonbladet, 

10 juni.

Hansson, Åsa och Andreas bergström 

(2020), ”Det behövs en rättvis fastighetsskatt”. 

Svenska Dagbladet, 1 april.

Hansson, Åsa och Andreas bergström 

(2020), slutreplik: ”Flera vägar bort från orätt-

vist skattesystem”. Svenska Dagbladet, 9 april.

Heller Sahlgren, Gabriel (2020), ”Utredning-

en har räknat fel om skolpengen”. Dagens 

Industri, 29 oktober.

Heller Sahlgren, Gabriel (2020), slutreplik: 

”Utredarna försöker blanda bort korten”. 

Dagens Industri, 5 november.

Henrekson, Magnus (2020), ”100 miljarder i 

månaden kan rädda oss från krasch”. Dagens 

Nyheter, 25 mars.

Henrekson, Magnus (2020), ”Flumskolan 

viktig förklaring till att gängkriminaliteten 

eskalerar”. Göteborgs-Posten, 12 september.

Henrekson, Magnus (2020), ”Hemmamarknad 

viktig för vårt välstånd”. Dagens Industri, 27 

mars.

Henrekson, Magnus (2020), ”Lägre skatter 

främjar sysselsättning”. Dagens Industri,  

12 juni.

Henrekson, Magnus (2020), ”staten måste ta 

över hela kostnaden för permitterade medar-

betare”. Göteborgs-Posten, 17 april.

Henrekson, Magnus (2020), ”svenska skat-

tereformer har lett till att företag anställer”. 

Entré, 2 juni.

Henrekson, Magnus (2020), ”Varför tar inte 

facken strid för att rädda jobben?”. Svenska 

Dagbladet, 7 april.

Henrekson, Magnus och Roger Svensson 

(2020), ”statlig innovationsutredning är till 

ingen nytta – den behöver göras om”. Ny 

Teknik, 8 december.

Henrekson, Magnus och Tommy Furland 

(2020), ”så kan krisande företag räddas”. 

Kvartal, 2 april.

Jordahl, Henrik (2020), ”Flera krisåtgärder 

skadar ekonomin”. Svenska Dagbladet, 27 maj.

Lindbeck, Assar och Mats Persson (2020), 

”sverige illa rustat för fortsatt stor invandring”. 

Dagens Nyheter, 4 januari.

Müller, Dagmar (2020), ”stärk ungas anknyt-

ning till arbetsmarknaden”. Dagens Samhälle, 

27 oktober.

Möllerström, Johanna (2020), ”Vi är inte alla 

lika inför coronaviruset”. Svenska Dagbladet, 

16 maj.

Oxelheim, Lars (2020), ”kampen om bilindu-

strin är en tickande bomb”. Dagens Industri, 23 

september.

Oxelheim, Lars (2020), ”Migrationen påverkar 

kronan”. Svenska Dagbladet, 26 augusti.

 

Oxelheim, Lars (2020), ”Norge må mobilisere 

for å beskytte frihandelen”. Finansavisen, 12 

november.

Oxelheim, Lars (2020), ”Pandemin påskyndar 

en kamp om jobben som hotar frihandeln”. 

Hufvudstadsbladet, 5 oktober.

Oxelheim, Lars (2020), ”Tid til at vågne op: 

Frihandel står på spil, når pandemien forvaer-

rer krisen”. Jyllandsposten Finans, 20 oktober.

Sjöholm, Fredrik (2020), ”kinas konflikter 

med sverige är ett test”. Svenska Dagbladet, 3 

februari.

Skedinger, Per (2020), ”ogenomtänkt förslag 

om minimlön i EU”. Svenska Dagbladet, 6 

januari.

Svensson, Roger (2020), ”Gesell-pengar kan 

få fart på hela ekonomin”. Expressen, 5 april.

Svensson, Roger (2020), replik: ”Nedstäng-

ningar ett gigantiskt experiment”. Svenska 

Dagbladet, 18 december.

Tyrefors, björn (2020), ”Mobilförbud är ingen 

mirakelkur”. Kvartal, 28 augusti.

Tyrefors, björn och Daniel Knutsson (2020), 

”Privata ambulanser snabbare men fler pa-

tienter dör”. Dagens Nyheter, 10 oktober.

Öner, Özge (2020), ”Det som inte går att digi-

talisera”. Svenska Dagbladet, 6 september.

Öner, Özge (2020), ”Inför ett system med 

markvärdesskatt”. Svenska Dagbladet, 

 8 oktober.
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IFN:S SEMINARIESERIE 
Studien ”Workplace 

Contact and Support for 

Anti-Immigration Parties” 

presenterades av Sirus H. 

Dehdari, SOFI, Stockholms 

universitet och Statsve-

tenskapliga institutionen, 

Uppsala universitet på ett 

akademiskt seminarium i 

januari.

ONSDAGEN DEN 15 JANUARI

Petra Persson, Department of Economics. 
stanford University, UsA, och IFN: ”The Roots of 
Health Inequality and The Value of Intra-Fa-
mily Expertise”.  
Medförfattare: Yiqun Chen och Maria Polyakova.

ONSDAGEN DEN 22 JANUARI

Sirus H. Dehdari, soFI, stockholms universitet, 
och statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet: ”Workplace Contact and Support 
for Anti-Immigration Parties”. 
Medförfattare: Henrik Andersson

ONSDAGEN DEN 29 JANUARI

Felix Müsgens, brandenburg University of 
Technology, Tyskland: ”On the Long-Term Merit 
Order Effect of Renewable Energies”. 
Medförfattare: Werner Antweiler.

ONSDAGEN DEN 12 FEBRUARI

Martin Andersson, blekinge Tekniska Högsko-
la och IFN: ”Leaving the Multinational: The 
Frequency and Nature of Employee Mobility 
from MNE”.
Medförfattare: Davide Castellani, Claudio Fassio 
och Viroj Jienwatcharamongkhol.

ONSDAGEN DEN 19 FEBRUARI

Karl Harmenberg, Copenhagen business school, 
Danmark: ”Consumption Dynamics under 
Time-Varying Unemployment Risk”. 
Medförfattare: Erik Öberg.

ONSDAGEN DEN 4 MARS

Richard Friberg, Handelshögskolan i Norge 
och Handelshögskolan i stockholm: ”Corporate 
Responses to Stock Price Fragility”.
Medförfattare: Itay Goldstein och kristine W. 
Hankins. 
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ONSDAGEN DEN 29 APRIL

Nathan H. Miller, McDonough school of bu-
siness, Georgetown University, Fairfax, UsA: 
”Oligopolistic Price Leadership and Mergers: 
The United States beer Industry”. 
Medförfattare: Gloria sheu och Matthew C. 
Weinberg.

ONSDAGEN DEN 20 MAJ

Jan bietenbeck, Nationalekonomiska institu-
tionen, Lunds universitet: ”Tuition Fees and 
Educational Attainment”. 
Medförfattare: Jan Marcus och Felix Weinhardt

ONSDAGEN DEN 3 JUNI

Petra Thiemann, Nationalekonomiska institu-
tionen, Lunds universitet: ”Teacher-Classroom 
Assignment and Student Achievement”
Medförfattare: bryan s. Graham, Geert ridder 
och Gema Zamarro. 

ONSDAGEN DEN 10 JUNI

Paola Profeta, Department of social and Political 
sciences, bocconi University, Milano, Italien: 
”Gender-biased Political budget Cycles”. 
Medförfattare: Carmela Accettura. 

ONSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER

Marcus Opp, swedish House of Finance, Han-
delshögskolan i stockholm: ”A Theory of Socially 
Responsible Investment”. 
Medförfattare: Martin oehmke.

ONSDAGEN DEN 16 SEPTEMBER

Thomas Åstebro, HEC Paris och IFN: ”Declining 
business Dynamism among Our best Oppor-
tunities – The Role of the burden of Knowled-
ge”. 
Medförfattare: serguey braguinsky och Yuheng 
Ding.

Seminarieserien påverkades 
av coronapandemin. Flera 
seminarier genomfördes 
digitalt.

Maria bratt börjesson, VTI, 
Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut, 
Stockholm, presenterade 
”Agglormeration, Productivi-
ty and the Role of Transport 
System Improvements”.
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ONSDAGEN DEN 23 SEPTEMBER

John Hassler, IIEs, stockholms universitet: ”On 
the Effectiveness of Climate Policies”. 
Medförfattare: Per krusell, Conny olovsson och 
Michael reiter. 

ONSDAGEN DEN 30 SEPTEMBER

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN: 
”Gender Wage Gap at the Top, Job Inflexibility 
and Product Market Competition”. 
Medförfattare: Fredrik Heyman. 

ONSDAGEN DEN 7 OKTOBER

Johannes Haushofer, IFN och Princeton Univer-
sity, UsA: ”General Equilibrium Effects of Cash 
Transfers: Experimental Evidence from Kenya”. 
Medförfattare: Dennis Egger, Edward Miguel, 
Paul Niehaus och Michael Walker.

ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER

Simon Ek, Uppsala universitet och IFN,  och Per 
Skedinger, IFN: ”Low-Skilled Jobs and Langua-
ge Proficiency: Keys to Integration?”. 

ONSDAGEN DEN 4 NOVEMBER

Klára Kalíšková, University of Economics och 
CErGE-EI, Prag, Tjeckien: ”Is Longer Maternal 
Care Always beneficial? The Impact of a Four-
year Paid Parental Leave”. 
Medförfattare: Alena bicáková.

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER

David Strömberg, Nationalekonomiska institutio-
nen, stockholms universitet: ”Social Media and 
Protests in China”. 
Medförfattare: bei Qin och Yanhui Wu.

ONSDAGEN DEN 25 NOVEMBER

Dawei Fang, Institutionen för nationalekonomi 
med statistik, Göteborgs universitet: ”Does the 
Cream Rise to the Top? Luck, Talent, Success, 
and Merit”. 
Medförfattare: Thomas Noe.

ONSDAGEN DEN 2 DECEMBER

Maria bratt börjesson, VTI, statens väg- och 
transportforskningsinstitut, stockholm: ”Agglo-
meration, Productivity and the Role of Trans-
port System Improvements”. 

ONSDAGEN DEN 9 DECEMBER

Paolo Sodini, swedish House of Finance, Han-
delshögskolan i stockholm: ”From Saving Comes 
Having? Disentangling the Impact of Saving 
on Wealth Inequality”. 
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bROWN bAG-SEMINARIER 

Dagmar Müller, då National-
ekonomiska institutionen vid 
Uppsala universitet presen-
terade forskning om ungas 
sommarjobb. Dagmar Müller 
disputerade vid Uppsala 
universitet och började som 
forskare vid IFN under 2020.

MÅNDAGEN DEN 13 JANUARI

Maria Olsson, Nationalekonomiska institutionen, 
Uppsala universitet: ”Labor Cost Adjustments 
During the Great Recession”.

FREDAGEN DEN 17 JANUARI

Luca Picariello, University of Naples Federico II, 
Italien: ”Organizational Design with Portable 
Skills”. 

MÅNDAGEN DEN 20 JANUARI

Dagmar Müller, Nationalekonomiska institutio-
nen, Uppsala universitet : ”Lost Opportunities: 
Market Work during High School, Establish-
ment Closures and the Impact on Career 
Prospects”. 

FREDAGEN DEN 24 JANUARI

Jan Sauermann, soFI, stockholms universitet:  
”The Effect of Employment Protection on 
Firms’ Worker Selection”. 
Medförfattare: sebastian butschek.

MÅNDAGEN DEN 27 JANUARI

Daniel Knutsson, IFN:  ”Does Outsourcing of 
Public Services in Healthcare Affect Quality? 
Evidence from Ambulance Transported Pa-
tients in Stockholm”.  
Medförfattare: björn Tyrefors.

I denna seminarieserie presenteras arbeten på ett tidigare 
stadium jämfört med forskarseminarier, se föregående sidor.
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MÅNDAGEN DEN 10 FEbRUARI

Philipp Ager, University of southern Denmark, 
odense, Danmark ”How the Other Half Dies: 
Immigration and Mortality in US Cities”. 
Medförfattare: James J. Feigenbaum, Casper 
Worm Hansen och Hui ren Tan.

MÅNDAGEN DEN 17 FEbRUARI

Katja Kisseleva-Scherenberger, European 
school of Management and Technology, berlin, 
Tyskland:  ”Predicting young Firm’s Profitabi-
lity”.  
Medförfattare: James Lake och Moïse Nken.

MÅNDAGEN DEN 24 FEbRUARI 

Hampus Poppius, Lunds universitet:  ”Multimar-
ket Contact and Collusion in Online Retail”.

MÅNDAGEN DEN 2 MARS

Maria Sandström, Nationalekonomiska institu-
tionen, Uppsala universitet: ”Intangible Capital, 
Markups and Economic Profit”.

TISDAGEN DEN 3 MARS

Michael Rubens, kU Leuven, belgien:  
”Ownership Consolidation, Monopsony Power 
and Efficiency: Evidence from the Chinese 
Tobacco Industry”.

MÅNDAGEN DEN 9 MARS

Robert Östling, Nationalekonomiska institutio-
nen, Handelshögskolan i stockholm: ”Rich and 
Right-Wing? The Effect of Lottery Wealth on 
Political Attitudes”.  
Medförfattare: David Cesarini och Erik Lindqvist.

MÅNDAGEN DEN 6 APRIL

Emil bustos, Nationalekonomiska institutionen, 
Handelshögskolan i stockholm: : ”Financial 
Constraints and Sensitivity to Shocks”.

MÅNDAGEN DEN 4 MAJ

Ines Helm, Nationalekonomiska institutionen, 
stockholms universitet: ”Displacement Effects in 
Manufacturing”.  
Medförfattare: Alexander W. Cappelen, Erik Ø. 
sørensen och bertil Tungodden.

MÅNDAGEN DEN 25 MAJ

Daniel Lind, Akavia: ”Global Value Chains, Pro-
duction Networks and Productivity”. 

MÅNDAGEN DEN 8 JUNI

Elisabet Olme, Institutionen för Nationalekonomi 
med statistik, Göteborgs universitet:  ”Why Does 
Job Search Assistance Reduce Unemploy-
ment?”.  
Medförfattare: Johan Egebark, Tom Lundström 
och Gülay Özcan.

MÅNDAGEN DEN 7 SEPTEMbER

Adrian Mehic, Lunds universitet:  ”The Electoral 
Consequences of Nuclear Disaster: Evidence 
from Chernobyl”. 

MÅNDAGEN DEN 14 SEPTEMbER

björn Tyrefors, IFN:  ”The Role of the Weighted 
Voting System in Investments in Local Public 
Education: Evidence from a New Historical 
Database”. 

MÅNDAGEN DEN 21 SEPTEMbER

Davide Cipullo, Nationalekonomiska institu-
tionen, Uppsala universitet: ”Gender Gaps in 
Political Careers: Evidence from Competitive 
Elections”.

MÅNDAGEN DEN 28 SEPTEMbER

Paula Roth, IFN: ”Inequality, Relative Depriva-
tion and Financial Distress – Evidence from 
Swedish Register Data”.
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MÅNDAGEN DEN 5 OKTObER

Sebastian Jävervall, Nationalekonomiska institutionen, 
Uppsala universitet: ”Accountability and the Allocation 
of bureaucratic Skill: Evidence from India”.
 

MÅNDAGEN DEN 19 OKTObER

Linna Martén, Uppsala universitet: ”Improving Refugee 
Resettlement”.

MÅNDAGEN DEN 2 NOVEMbER

Alexander Ljungqvist, Handelshögskolan i stockholm 
och IFN: ”Promotions, Race, and Glass Ceilings”.

MÅNDAGEN DEN 9 NOVEMbER

Aljoscha Janssen, singapore Management Universi-
ty och IFN:  ”Retail Pharmacies and Drug Diversion 
during the Opioid Epidemic”.

MÅNDAGEN DEN 16 NOVEMbER

Karl Wennberg, Linköpings universitet: ”The Mighty Girl: 
Vicarious Vulnerability and Male Founders’ Gen-
der-Egalitarian Hiring Decisions in New Ventures”.  
Medförfattare: Zhiyan Wu, Lucia Naldi och Timur Uman.

MÅNDAGEN DEN 23 NOVEMbER

Enrico Rubolino, Essex University, England: ”Tax-Indu-
ced Transfer of Residence: Evidence from Tax Decen-
tralization in Italy”.

MÅNDAGEN DEN 30 NOVEMbER

Olle Hammar, Uppsala universitet och IFN: ”The Swedish 
Income Distribution, 1968–2016”.

MÅNDAGEN DEN 7 DECEMbER

Holmer Kok, Handelshögskolan i stockholm: ”Allocating 
Public R&D Funding”.

MÅNDAGEN DEN 7 DECEMbER

Daniel Knutsson, IFN: ”Labor Market Effects of youth 
Employment During Summer: Evidence From a Public 
Job-Lottery in Sweden”. 
Medförfattare: björn Tyrefors.

Jan Sauermann, SOFI, 
Stockholms universitet 
presenterade ”The Effect of 
Employment Protetcion on 
Firms’  Worker Selection” vid 
ett brown bag-seminarium i 
januari 2020.
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IFN finansieras av en rad stiftelser och organisationer  
– både privata och offentliga. Anslagsgivarna 
presenteras i bokstavsordning.

Finansiering 
av forskningen 
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Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en privat 
och icke vinstdrivande stiftelse. Institutet grundades 
1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgi-
vareföreningen (SAF) med syftet att forska om ekono-
miska och sociala frågor av betydelse för näringslivets 
utveckling. IFN finansieras i dag av en rad stiftelser och 
organisationer – både privata och offentliga.

– Att IFN är ett privat institut ser vi som en styrka, 
säger professor Fredrik Sjöholm, vd för IFN. Statliga 
satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor 
roll för den nationalekonomiska forskningens inrikt-
ning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en 
företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i 
Sverige.

 IFN har en lång tradition av att bedriva forskning 
med hög integritet och kvalitet. Forskningsämnena skif-
tar med tiden, strävan är att forskarna på IFN ska ta sig 
an aktuella och angelägna frågor. Därigenom kan IFN 
vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhälls-
debatten. : 
 

Läs mer om finansiärer och finansiering på 
ifn.se/finansiering.

ALMEGA

CATARINA OCH SVEN  
HAGSTRÖMERS STIFTELSE

ENERGIFORSK

ENERGIMyNDIGHETEN

FINLANDS AKADEMI

FORMAS

FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, 
ARbETSLIV OCH VÄLFÄRD (FORTE)

GUNNAR EKSTRÖMS STIFTELSE 
FÖR NUMISMATISK FORSKNING

INSTITUTET FÖR ARbETSMARK-
NADS-OCH UTbILDNINGSPO-
LITISK UTVÄRDERING (IFAU)

INSTITUTT FOR 
SAMFUNNSFORSKNING 

JAN WALLANDERS  
OCH TOM HEDELIUS STIFTELSE 
OCH TORE bROWALDHS STIFTELSE

JOHAN OCH JAKOb  
SÖDERbERGS STIFTELSE

 KONKURRENSVERKET

LARS ERIK LUNDbERGS STIFTELSE 
FÖR FORSKNING OCH UTbILDNING

MARIANNE OCH MARCUS  
WALLENbERGS STIFTELSE
 
NATIONAL INSTITUTES
OF HEALTH 

NORDIC CAPITAL

NORFACE 

RAGNAR SÖDERbERGS
STIFTELSE

RIKSbANKENS JUbILEUMSFOND

SILICON VALLEy COMMUNITy 
FOUNDATION

SVENSKT NÄRINGSLIV

SVEN SVENSSONS STIFTELSE
FÖR NUMISMATIK

TORSTEN SÖDERbERGS 
STIFTELSE
 
VETENSKAPSRÅDET

VINNOVA
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Året som gått på  
Institutet för Näringslivsforskning

2020  Året som
 gått på Institutet för N

äringslivsforskning

IFN är ett oberoende och privat forskningsinstitut inom national ekonomi. 
Institutets uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för svensk ekonomi och  
närings livets utveckling.

IFN vill vara en källa till kunskap om näringslivets förutsättningar och  
utveckling för beslutsfattare, experter, rådgivare och journalister som 
arbetar med och intresserar sig för närings livets villkor. Forskningen är 
opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet är  
riktlinjerna för all forskning och analys vid institutet.

På IFN bedrivs forskning inom fem program: Globaliseringen och  
företagen, Entreprenörskapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi,  
Hållbar energiomställning och Institutionernas ekonomi. Inom dessa 
program ryms ett stort antal projekt om allt från digitalisering och utbild-
ningens betydelse för samhällsutvecklingen till snabbväxande företag, 
innovationer och skatter.

Året som gått på  
Institutet för Näringslivsforskning

2020

ifn.se

2020
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