
ÅRSBOK

Institutet för 
Näringslivsforskning  

berättar om året som gått

2010



2

ÅRSBOK

2010



 IFN ÅRSBOK 20104

© INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING

BOX 55665

102 15 STOCKHOLM

WWW.IFN.SE

INFO@IFN.SE

ISSN 1654-0824 

ISBN 978-91-7204-738-9

TEXT: INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING

FORMGIVNING: IRONS DESIGN, WWW.IRONS.SE

TRYCK: HALLVIGS REKLAM AB, 2011

FOTO:  SELVA BAZIKI, KRISTINA BÖRJESON, FREDRIK ERIKSSON, ELISABETH GUSTAFSSON OCH ERIK LUNDIN.



4

vår uppgift

styrelsens arbete

10   Styrelsens ledamöter

vd har ordet

medarbetare

forskningsprogram

 30  Globaliseringen och företagen 

 34  Entreprenörskapets ekonomi

 44  Tjänstesektorns ekonomi 

 52 Elmarknadens ekonomi

 58  Enskilda forskningsprojekt

forskningen i sammandrag

publikationer och akademiska 
seminarier

 70  Särtryck på svenska

 72  Särtryck på engelska

 75  Artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

  och redigerade volymer accepterade 

  för publicering

 78  Working Papers

 80  Policy Papers

 80  Böcker på engelska

 81  Böcker på svenska

 82  Populärvetenskap och recensioner

 82  Forskningsöversikter

 83  IFN:s seminarieserie

 86  Brown bag-seminarier

utländska gästforskare

 89 En gästforskare berättar

 90 Förteckning över utländska gästforskare

publika aktiviteter

 94 Policyseminarier 

 97 Medverkan i externa konferenser och seminarier

 99 Närvaro i media 

101  IFN-forskares närvaro i Ekonomisk Debatt

 102 Webbplats och nyhetsbrev 

 103 Öppet hus för doktorander

finansiärer

 

INNEHÅLL

SIDA

7

8

12

14

29

62

69

88

92

104



 IFN ÅRSBOK 20106 7



6 IFN ÅRSBOK 2010 7

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är ett privat icke 
vinstdrivande forskningsinstitut som grundades 1939 för 
att bedriva forskning om ekonomiska och sociala frågor av 
betydelse för näringslivets utveckling.  

vi är en av landets ledande forskningsmiljöer 

för nationalekonomi och forskarna vid insti- 

tutet förenas av övertygelsen att national- 

ekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt  

verktyg för att förstå samhället.  

Institutets huvudman är Svenskt Näringsliv, 

som svarar för ca 30 procent av finansieringen.  

Den återstående delen av verksamheten inklu- 

sive samtliga forskningsprojekt finansieras  

med projektanslag från privata och offentliga  

forskningsfinansiärer. Dessa anslag erhålls i 

konkurrens med andra ledande institutioner  

på vårt område. Med några få undantag har 

forskarna doktorsexamen i nationalekonomi.

vår uppgift är att: 
• Bedriva oberoende forskning på högsta 

internationella akademiska nivå – baserad 

på nationalekonomiska metoder – inom 

områden som är av betydelse för närings-

livet i Sverige och internationellt. 

• Bidra med högkvalitativa analyser och  

policyrekommendationer till offentliga  

och privata beslutsfattare. 

• Sprida forskningsresultat genom publi- 

kationer och seminarier samt genom 

kommentarer och analyser i media. 

opartisk och oberoende  
forskning  
Forskarna vid institutet förenas av övertygel-

sen att nationalekonomisk metod erbjuder ett 

kraftfullt verktyg för att förstå samhället. Vår 

forskning är opartisk och oberoende. Professio-

nell integritet och objektivitet karaktäriserar all 

forskning och analys som bedrivs vid institutet. 

Ingen forskningsfinansiering, varken personlig 

eller institutionell, accepteras för ett projekt med 

ett stipulerat eller förutbestämt resultat eller 

politiskt förhållningssätt.

Vår uppgift

”Vi vill öka 
kunskapen och 

förståelsen för 
näringslivets 

förutsättningar 
och utveckling.”

VÅR UPPGIFT
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turbulensen i västvärldens makroekonomi 

fortsatte under 2010, men i Sverige ljusnade 

det ekonomiska läget betydligt och i slutet av 

året beskrevs Sveriges ekonomiska tillväxt som 

rekordartad. Samtidigt diskuteras allt oftare 

hur tillväxten ska säkras på lång sikt, och IFN:s 

forskning om bland annat entreprenörskap 

och globaliseringens effekter ligger därför  

helt rätt i tiden. 

En grundförutsättning för att nya branscher  

ska tillkomma och existerande utvecklas är  

att det råder ett gott klimat för entreprenörer  

och innovationer. IFN:s forskning visar att en 

fungerande uppköpsmarknad för små företag  

är en förutsättning för snabb industriell utveck-

ling, eftersom det inte alltid är entreprenörs-

företaget som är mest lämpat att kommer-

sialisera produkten. Förbättrat patentskydd och  

en förbättrad marknad för företagsuppköp är  

exempel på policyrekommendationer som  

kommit fram genom forskningen. 

Som ett näringspolitiskt inriktat institut är det 

av stor vikt för oss att forskningen går att app- 

licera praktiskt. En förutsättning för detta är  

givetvis att forskningen håller högsta kvalitet, 

men också att våra forskare kan se och beskri-

va sambandet mellan den emellanåt abstrak- 

ta vetenskapen och den mycket konkreta  

vardag som enskilda företag och branscher  

handskas med. Andra exempel på policyrekom-

mendationer baserade på IFN:s forskning  

är att arbetsrätten behöver moderniseras och  

att möjligheterna att överföra el mellan de  

nordiska länderna behöver förbättras för att  

skapa en stabilare marknad. 

En bransch som vuxit mycket de senaste åren 

är riskkapitalbranschen och i dag arbetar ca 

200 000 svenskar i något av de drygt 800 före-

tag som ägs av riskkapitalister. Det är en 

bransch som det finns många åsikter om, men 

där bristen på väl underbyggda kunskaper om 

hur det verkligen förhåller sig är bristfälliga. 

Därför tror vi det är viktigt att vi nu har  

sjösatt ett stort projekt om just riskkapital 

och dess samhällsekonomiska konsekvenser. 

Syftet med projektet är att studera branschens  

funktionssätt och dess samhällsekonomiska  

effekter på produktivitet, jobbskapande och  

på forskning och utveckling. Inom ramen för  

projektet bygger IFN upp en unik databas med  

över 450 riskkapitalutköp som sedan kan  

studeras i detalj. 

I slutet av året fick institutet ett långsiktigt  

stöd från Vinnova för att tillsammans med 

Ekonomihögskolan i Lund bygga upp Knut  

Wicksells Centrum för Finansvetenskap. Detta  

IFN har ambitionen att arbeta med näringspolitiskt  
relevant forskning utan att tumma på den vetenskapliga 
kvaliteten. På så sätt vinner vi trovärdighet bland forskare, 
experter och beslutsfattare.

Styrelsens arbete 

BJÖRN HÄGGLUND
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ser vi som ett stöd för vår tanke om att forsk- 

ning om riskkapital är viktigt. 

Förutom att bedriva forskning har IFN en 

viktig roll i att vara en kunskapsbank för jour- 

nalister och andra som är intresserade av 

näringslivets förutsättningar. Därför är det 

glädjande att våra forskare fortsätter att vara 

flitigt anlitade både som experter i media 

och som föreläsare i olika sammanhang. 

I samband med det svenska riksdagsvalet 

märktes detta tydligt, då IFN:s forskare fick  

agera sakkunniga och berätta om sakför-

hållanden i dagsaktuella frågor.  

 

Helena Svaleryd och Daniel Waldenström fick 

mycket uppmärksamhet för sin debattartikel 

där de ifrågasatte en av valets stora frågor, 

nämligen att pensionärer beskattas högre än 

löntagare. Även Henrik Jordahls forskning om 

plånboksröstande, dvs. hur pass mycket  

väljarna väger in vilka konsekvenser par-

tiernas politik får för den egna budgeten, 

skrevs det om och när valresultatet kom  ville  

många medier prata med Olle Folke som  

är expert på hur den numeriska mandat- 

fördelningen går till.  

IFN kan se tillbaka på ett år med goda resultat 

som uppmärksammats både i vetenskapssam-

hället och i den allmänna debatten. För min 

egen del är det dags att göra bokslut efter  

åtta år som ordförande för institutet. 

När jag ser tillbaka kan jag konstatera att IFN  

under denna tid har bytt vd, namn, lokaler och  

forskningsprogram. Stor omsorg har lagts på 

att välja relevanta frågor att bearbeta, beforska  

dem på hög internationell nivå, samt driva 

verksamheten med hög produktivitet och  

minimal administration. Den dynamik och  

flexibilitet som utmärker det lilla, högkompe- 

tenta och privatfinansierade institutet utgör  

ett värdefullt bidrag till en större pluralism i 

det svenska forskningssamhället. För dem som 

har att utveckla Sveriges framtida forsknings-

politik är detta en modell att begrunda. 

Även om jag lämnar över ansvaret till andra,  

så kommer jag att med stort intresse att följa  

IFN:s verksamhet också i fortsättningen. Jag  

vill uppmuntra alla som är intresserade av  

näringslivets framtidsfrågor och vill grunda  

sin kunskap på gedigen forskning, att göra  

detsamma. 

Till sist vill jag ta tillfället i akt att tacka de  

två vd:ar jag haft nöjet att samarbeta med,  

Ulf Jakobsson och Magnus Henrekson, liksom 

all personal vid IFN för ett fantastiskt fint  

arbete under de gångna åren. Att vara IFN:s  

ordförande har tack vare er varit både nöj- 

samt och bildande!   

björn hägglund

Styrelsens ordförande

STYRELSENS ARBETE
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Styrelsens ledamöter  

Skog.dr. Styrelseordförande i SweTree Technologies AB och Världsnaturfonden Sverige. 

Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Karl Hedin AB, Bergvik Skog AB samt Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse. 

Ekon.dr och professor. Vice ordförande i IVA:s avdelning IX (Ekonomi) och styrelse-

ledamot i Sveriges Television AB.

björn hägglund  
ordförande sedan 2003

magnus henrekson 
verkställande direktör sedan 2005

Civilekonom. Vd för Svenskt Näringsliv. Vice styrelseordförande i NASDAQ OMX 

och styrelseledamot i AMF Pension. Tidigare vd för Skandia Liv och chef för Sveriges 

Riksbank.

Styrelseordförande i och ägare av Svenska Lantchips AB. Styrelseordförande i 

Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. Ordförande i regeringens Välfärdsutvecklingsråd.  

Styrelseledamot i SEB, LOOMIS AB, Lunds universitet, Magnora AB, Innventia AB,  

TransAtlantic Business Dialogue (TABD), Institutet för entreprenörskaps- och 

småföretagsforskning (ESBRI), IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Konungens  

Stiftelse Ungt Ledarskap samt Swedish-American Chamber of Commerce, New York. 

urban bäckström 
ledamot sedan 2005

signhild arnegård hansen 
ledamot sedan 2005 
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Civilingenjör och tekn.lic. Styrelseordförande i C2SAT AB, Almi Invest 

Stockholm och Almi Invest Östra Mellansverige. Styrelseledamot i Addnode 

AB, Atea ASA, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, IFL & HHS Holding AB, 

OneMedia AB, RAE Systems Inc, Setra Group AB och Silex AB. 

sigrun hjelmquist
ledamot sedan 2004

Civilekonom och jur.kand. Styrelseordförande i och en av grundarna av Ori-

flame Cosmetics S.A. Styrelseordförande i Stichting af Jochnick Foundation. 

Styrelseledamot i Good Cause Foundation och World Childhood Foundation.

robert af jochnick 
ledamot sedan 2007

Tekn.lic. och hedersdoktor. Styrelseordförande i SCA, tidigare koncernchef 

och vd i SCA. Styrelseordförande i Industrivärden, SSAB och Skanska samt 

vice styrelseordförande i Ericsson. Styrelseledamot i Handelsbanken.

Civilekonom och M.Sc. i Management. Styrelseledamot i bl.a. Active Biotech, 

Nordstjernan, SEB, Nobelstiftelsen, Centrum för Rättvisa, Axel & Margret 

Ax:son Johnsons Stiftelse, Advisory Board Handelshögskolan i Stockholm och 

Fastighetsfonden NIAM:s investeringskommitté. Tidigare vd för Alecta och 

Tredje AP-fonden.  

sverker martin-löf 
ledamot sedan 2006

tomas nicolin 
ledamot sedan 2008

STYRELSENS LEDAMÖTER
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förmågan att ställa och svara på näringspoli-

tiskt relevanta frågor är vårt viktigaste kon- 

kurrensmedel. 

Fokuseringen på policyrelevant forskning inne-

bär inte att vi tummar på den vetenskapliga 

kvaliteten. Vår ambition är alltid att använda de 

bästa tillgängliga analysverktygen för att identi-

fiera nya och viktiga ekonomiska samband och 

effekter. Detta är enda vägen att generera kun-

skap av värde, en kunskap som därigenom kom-

mer att påverka såväl framstående forskare  

som ledande experter och beslutsfattare. 

Exempel på sådan forskning som IFN-forskare  

färdigställt under året är studier om de svenska  

toppinkomsternas utveckling, om effekterna av  

företagsfinansiering med riskkapital och om  

Ipred-lagens effekter på fildelning och försälj- 

ning av musik och film. 

Forskningsmässigt, finansiellt och personellt  

står IFN starkt. Vi kan visa på fortsatt hög 

produktivitet under året som gått. Under 2010 

har vi publicerat 38 artiklar i internationella  

forskningstidskrifter och antologier varav tre  

i de högst rankade tidskrifterna i sina fält. Därtill  

har vi givit ut 40 working papers.

Hur väl vi klarar oss i konkurrensen måste också  

utvärderas genom att vi jämför oss med andra  

institutioner. Den mest heltäckande och lättill-

gängliga jämförelsen görs av RePEc (Research  

Papers in Economics, www.repec.org). Inom EU 

fanns i slutet av förra året 2 196 institutioner  

och 13 349 författare registrerade och rangord-

nade i detta system. 114 svenska institutioner  

var registrerade och IFN ligger sedan ett par år  

tillbaka stabilt parkerat på en tredjeplats efter  

Institutet för internationell ekonomi vid Stock- 

holms universitet och Handelshögskolan i  

Stockholm. Om vi på EU-nivån tar bort hela  

skolor/universitet ligger IFN på plats 38 av  

drygt 2 000 institutioner. 

Vid en jämförelse med institutioner som inte 

tillhör universitet eller stora offentliga organi-

sationer som OECD eller ECB, ligger vi på fjärde 

eller femte plats i Europa. Om vi begränsar jäm-

förelsen till rent privata forskningsinstitut så är 

det bara två som ligger före oss: det dubbelt  

så stora Institute for Fiscal Studies i London och  

Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn med  

60 egna forskare och 900 affilierade. 

Med respekt för alla svårigheter med kvantita-

tiva jämförelser av detta slag ger RePEc ändå en 

tydlig signal om att vi för närvarande är konkur-

renskraftiga. Att konsolidera dagens höga 

produktivitet och kvalitet i forskningen är en 

krävande utmaning. Till följd av det stora antalet  

aktörer och den kraftiga specialiseringen räcker  

”Vår vision är 
att leverera 

forskning av 
högsta inter-

nationella  
kvalitet.”

MAGNUS HENREKSON

Vår vision är att leverera forskning av högsta internationella 
kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets ut-
veckling. Vi betonar därför vikten av näringspolitisk relevans i 
frågeställningarna och förmågan att kommunicera resultaten 
till forskarkollegor, ledande beslutsfattare och opinionsbildare.

Vd har ordet 
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det inte att göra god forskning. Det krävs be-

tydande profilering av den enskilde forskaren i 

form av konferenspresentationer, externa semi-

narier och nätverkande för att få fullt genomslag 

för det egna arbetet. Vi har därför fortsatt arbetet 

med att få in våra forskare i de viktigaste inter-

nationella forskarnätverken och att bjuda in fler 

ledande gästforskare inom våra områden. Våren 

2010 gästade bland annat Christopher A.  

Pissarides oss och talade om ”Welfare Policy 

and the Distribution of Hours of Work”. Bara ett 

par månader senare belönades han med Nobel-

priset i ekonomi. Som ett led i arbetet med att  

stärka institutets samverkan med internationellt  

ledande forskare har vi även 2010 arrangerat  

egna internationella konferenser. 

Ett annat sätt att ge vidare spridning åt IFN:s  

forskning är när våra forskare går vidare till nya 

akademiska miljöer. Under 2011 kommer två av  

IFN:s medarbetare att tillträda som professorer –  

Daniel Waldenström blir professor i national- 

ekonomi vid Uppsala universitet medan Fredrik  

Sjöholm blir professor i internationell ekonomi  

vid Lunds universitet. Även om vi beklagar för- 

lusten av dem som kollegor, ser vi också deras  

utnämningar som ett gott betyg för vår forsk- 

ningsmiljö.  

På försommaren 2010 arrangerade elmarknads- 

gruppen vid IFN doktorandkursen ”Empirical  

Methods in Industrial Organization and Energy  

Economics”. Kursen leddes av professor Frank 

A. Wolak, Stanford University, och ägde rum 

på Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med 

kursen var att introducera studenterna till  

statistiska metoder for att undersöka el-

marknader, bland annat vid skattning av kon-

kurrens. Kursen var en stor framgång med ett 

50-tal deltagare från de nordiska länderna.

Ett viktigt mål för vår verksamhet är att vara en 

källa till kunskap och information om närings-

livets förutsättningar och utveckling. Flertalet av 

institutets forskare har under året bjudits in som  

experter till en mängd olika policyseminarier  

och samtal i syfte att ge beslutsfattare bättre un- 

derlag i sina ställningstaganden. Att forskarna  

samtidigt aktivt arbetat med att kommunicera  

sina forskningsresultat till en bredare publik  

märks i IFN:s mediegenomslag och det höga  

antal debattartiklar som publicerats i svenska  

tidningar. 

magnus henrekson

VD HAR ORDET
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Medarbetare
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Ledning

Magnus Henrekson tillträdde som vd för IFN i november 2005. Arbetet som 

institutets vd innebär att ansvara för institutets forsknings- och kommunika-

tionsstrategi, rapportering till styrelsen och att vårda och utveckla relationen 

till institutets finansiärer. I vd:s ansvar ingår dessutom att rekrytera personal 

samt att utveckla institutets samarbete med nationella och internationella 

institut, institutioner och enskilda forskare.

Lars Persson har varit vice vd på institutet sedan 2000. I hans ansvarsområden 

ingår att ansvara för institutets ekonomistyrning och budgetuppföljning samt 

personalansvar för institutets administrativa personal. I hans ansvar ingår 

dessutom kvalitetssäkring av forskningen samt att medverka i institutets 

rekryteringsgrupp. 

magnus henrekson 
vd och professor

lars persson 
vice vd och docent

kristina börjeson
kommunikationschef

Kristina Börjeson tillträdde som kommunikationschef i april 2009. I arbetet 

som kommunikationschef ingår att utveckla institutets kommunikations-

strategi liksom att ansvara för publika kanaler såsom policyseminarier, 

pressmöten, webbplats och nyhetsbrev. Vidare ingår bl.a. att ansvara för 

institutets grafiska profil samt att utbilda institutets medarbetare i kommuni-

kation. Kristina Börjeson är f.n. föräldraledig.

MEDARBETARE
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Ansvarar bl.a. för bokföring, fakturering, leverantörsbetalningar, utlandsbetalningar, 

reseräkningar, projektredovisning, skatter, löner, försäkringar, budget och bokslut.

Ansvarar bl.a. för styrelse-, seminarie-, konferens- och gästforskaradministration. Har 

även ansvar för delar av IFN:s publikationsserier.

marta benkestock
ekonomiansvarig

elisabeth gustafsson
vd-sekreterare

Administration

Ansvarar för inköp och drift av data- och teleutrustning.  Har ansvar för inköp av 

programvara, samt intern support.  Fungerar som webmaster och är även säkerhets-

ansvarig. 

Cecilia Sobocki arbetar sedan den 30 augusti 2010 som vikarierande kommunikations-

chef under Kristina Börjesons föräldraledighet. 

jörgen nilson
it-ansvarig

cecilia sobocki 
vikarierande kommunikationschef 
 

Ansvarar för växel och reception, posthantering, tidskriftsbibliotek, särtrycksserien 

samt övrig service. 

marie tilert
serviceansvarig 
 



16 IFN ÅRSBOK 2010 17

MEDARBETARE

andreas bergh är sedan juli 2010 forskare vid IFN. Han är även lektor 

vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, där han undervisar i 

mikroekonomi. Hans forskning är inriktad på den svenska välfärdsstaten och på 

institutionell ekonomi. Han forskar även om hur effektivitetsfrämjande reformer bäst 

genomförs, om korruption i svenska kommuner och om globaliseringens konsekven-

ser. Andreas har tidigare varit verksam vid Ratio, arbetat som forskningssekreterare 

vid Riksförsäkringsverket, varit ledamot av regeringens forskningsberedning och varit 

gästforskare vid Harvard University. Andreas Bergh är ledamot av Bertil Ohlininstitu-

tets styrelse och fr.o.m. 2011 är han redaktör för Ekonomisk Debatt.

frédéric delmar är sedan augusti 2008 forskare vid IFN. Han innehar även 

en professur i entreprenörskap vid EM LYON Business School i Frankrike. Hans forsk-

ning är inriktad på entreprenörskap, speciellt företagens tillväxt och entreprenörens 

beteende. Frédéric Delmar är Senior Editor för Organization Studies samt medlem 

i redaktionen för Entrepreneurship Theory and Practice, Strategic Entrepreneruship 

Journal och Strategic Organization. Han har tidigare varit verksam vid Handelshög-

skolan i Stockholm.

 

karin edmark är fil.dr i nationalekonomi och disputerade 2007 vid Uppsala 

universitet, och hennes forskning är inriktad på offentlig ekonomi och arbetsmarknad. 

Karin är verksam inom IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi, där hon 

studerar löneeffekter av olika utbildningsinriktningar samt, tillsammans med forskare 

vid universitetet i Mannheim, effekter av den svenska skolvalsreformen. Karin samar-

betar även med forskare vid University of California San Diego, där hon är gästforskare 

under 2010–2011, i ett projekt om skatter och företagande i Sverige och USA.

harald edquist är ekon.dr i ekonomisk historia. Han disputerade vid 

Handelshögskolan i Stockholm 2006 på en avhandling som bl.a. behandlade vilken 

effekt teknologiska genombrott har haft på produktivitetsutvecklingen. Vid IFN deltar 

Harald Edquist i det internationella forskningsprojektet COINVEST, ett samarbets- 

projekt mellan sju europeiska forskningsorganisationer som finansieras av EU- 

kommissionen. Projektet syftar till att kvantifiera investeringar i immateriella till-

gångar och undersöka hur mycket dessa bidrar till produktivitet och tillväxt.

Forskare
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mikael elinder är fil.dr i nationalekonomi och medverkar i IFN:s forsknings-

program Tjänstesektorns ekonomi. Inom detta program forskar han om effekter av, 

och förklaringar till, att vissa kommuner upphandlar offentligt finansierade tjänster på 

marknaden. Dessutom forskar han om väljarbeteende och om arv och gåvor. Mikael 

Elinder är även verksam vid Uppsala universitet.

sara fogelberg har en magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot 

kvantitativa metoder från Stockholms universitet. I maj 2008 anställdes hon på IFN som 

forskningsassistent för att arbeta med ekonometrisk analys samt databearbetning och 

datainsamling. Hösten 2009 påbörjade Sara Fogelberg doktorandstudier vid Stock-

holms universitet och är under doktorandtiden anställd inom IFN:s forskningsprogram 

Elmarknadens ekonomi. 

sven-olof fridolfsson är fil.dr i nationalekonomi. Hans forskningsintressen 

är huvudsakligen inriktade på industriell ekonomi och konkurrenspolitik. För när- 

varande arbetar han med frågor om elmarknaders funktionssätt, konkurrenspolitik 

och kartellbekämpning samt företagsförvärv och förvärvskontroll. Sven-Olof Fridolfsson  

har arbetat som ekonomisk expert åt Konkurrensverket, EU-kommissionen och 

Kammarrätten i Stockholm. Han har även varit gästforskare vid University of California, 

Berkeley, och Université des Sciences Sociales de Toulouse.

erika färnstrand damsgaard är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i 

september 2008 vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet. 

Hennes huvudsakliga intresseområden är innovationer, teknologiöverföring och eko-

nomisk tillväxt. Under året har hon främst arbetat med frågor som rör entreprenörers 

roll i innovationsprocessen samt forskningssamarbeten mellan företag och universitet. 

Hon har även undervisat på en masterkurs i ekonomisk tillväxt vid Handelshögskolan i 

Stockholm.

 

magnus henrekson är vd för IFN och var till 2009 innehavare av Jacob Wal-

lenbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Stockholm. Magnus Henrekson 

är tillsammans med Lars Persson ansvarig för forskningsprogrammet Entreprenörska-

pets ekonomi. Hans forskning är inriktad på entreprenörskap, ekonomisk tillväxt och 

institutionell ekonomi. Magnus Henrekson är medlem i redaktionen för Small Business 

Economics och Foundations and Trends in Entrepreneurship. Han är affilierad forskare 

vid SNS, Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) och Entreprenörskapsforum, 

medlem i och vice ordförande för IVA:s avdelning IX (ekonomi), SNS Förtroenderåd, 

styrelseledamot i Sveriges Television, vetenskaplig rådgivare till Glasshouse Forum och 

FORES, samt ordförande i sakkunniggruppen för ämnesområdet ekonomi i Ragnar 

Söderbergs Stiftelse.
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fredrik heyman är docent i nationalekonomi. Hans huvudsakliga forsknings-

inriktning är arbetsmarknadsekonomi, under senare år med inriktning på den ökade 

internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Under 2010 har han arbetat med 

ett projekt tillsammans med Fredrik Sjöholm och amerikanska forskare där ett antal 

hypoteser om sambandet mellan internationalisering och arbetsmarknadsutfall ut-

värderas. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Under året har Fredrik Heyman  

även arbetat med Per Skedinger i ett projekt som studerar effekter av en reform av 

LAS 1997 som innebar att reglerna för uppsägningstider förändrades. Han har vidare 

arbetat med Patrik Gustavsson Tingvall på en studie som handlar om institutioners 

påverkan på svenska företags utlokalisering av produktion utomlands. Fredrik Heyman  

har också varit sysselsatt med underhåll och uppdatering av en stor databas från SCB 

med data på anställda, arbetsställen och företag. Höstterminen 2010 undervisade han 

i en masterkurs i ekonometri vid Handelshögskolan i Stockholm.

pär holmberg är fil.dr i nationalekonomi och tekn.dr i elkraftteknik. Han är 

knuten till forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi och är särskilt intresserad 

av att analysera elproducenters strategiska budgivning på elbörsen. Pär Holmberg är 

domare i Kammarrätten i mål som berör elektronisk kommunikation och har varit 

gästforskare vid University of Cambridge.

henrik horn, professor i internationell ekonomi, är Senior Research Fellow 

vid IFN. Hans forskning fokuserar främst på skärningsområdet mellan ekonomi och 

juridik och då särskilt på ekonomisk-juridiska aspekter av internationella integra-

tionsavtal som WTO och EU, liksom på konkurrens- och regleringsfrågor. Han har 

undervisat inom dessa områden vid bl.a. Stockholms universitet, Princeton University 

och World Trade Institute i Bern. Han var tidigare domare i Marknadsdomstolen och 

har även arbetat på forskningsavdelningen vid WTO. Henrik Horn är (tillsammans 

med Petros C. Mavroidis) chefrapportör för American Law Institutes projekt Principles 

of World Trade Law: The World Trade Organization och Research Fellow vid Centre 

for Economic Policy Research (CEPR) i London. Han är också redaktionsmedlem för 

World Trade Review och Journal of World Trade.

henrik jordahl är docent i nationalekonomi och ansvarig för forsknings-

programmet Tjänstesektorns ekonomi. Hans huvudsakliga forskningsområden är 

offentligt finansierade tjänster, privatiseringar och väljarbeteende. Under året har han 

arbetat med uppsatser om plånboksröstning, outsourcing av offentligt finansierade 

tjänster och om hur väljare reagerar på höger- och vänsterpolitikers utseende. Under 

valrörelsen granskade han tillsammans med Andreas Bergh den rödgröna oppo-

sitionens ekonomiska politik på uppdrag av tankesmedjan FORES. Henrik Jordahl 

är affilierad med Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn och ledamot av Bertil 

Ohlininstitutets styrelse.
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ewa lazarczyk har en masterexamen i nationalekonomi (kvantitativa metoder 

i nationalekonomi och informationssystem) från Handelshögskolan i Warsawa och 

en CEMS Master i International Management. Hon är sedan 2008 doktorand vid 

Handelshögskolan i Stockholm och skriver sin avhandling inom ramen för IFN:s 

forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.  

assar lindbeck  är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell 

ekonomi, Stockholms universitet, och Senior Research Fellow vid IFN. Han har fortsatt 

arbetet med teorin för inkomstförsäkring (tillsammans med Mats Persson). Assar 

Lindbeck har också arbetat med två empiriska uppsatser om sjukpenningförsäkring. 

Han har publicerat en uppsats om ”Lärdomar av finanskriser” och en om ”Ekonomisk 

politik och politisk ekonomi”. Hans huvudsakliga projekt är för närvarande en bok om 

ekonomisk politik och ekonomisk-politisk debatt efter andra världskriget.

pehr-johan norbäck är docent i nationalekonomi. För närvarande arbetar 

han inom tre huvudsakliga områden: internationella fusioner och strukturovandling,  

empirisk och teoretisk forskning kring internationell handel, internationella inve-

steringar och multinationella företag, samt interaktionen mellan entreprenörskap, 

innovationer, riskkapital och produktmarknadskonkurrens. Pehr-Johan Norbäck har 

under året undervisat i kurser inom området internationell handel och internationella 

direktinvesteringar vid Stockholms och Karlstads universitet.

lars persson är docent i nationalekonomi, Senior Research Fellow och 

vice vd vid IFN. Lars Persson är tillsammans med Magnus Henrekson ansvarig för 

forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi. Hans forskning är inriktad 

på industriell ekonomi, konkurrenspolitik, internationella investeringar, forskning 

och utveckling, entreprenörskap och riskkapital. För närvarande arbetar han med 

frågor om internationella fusioner och strukturomvandling, interaktionen mellan 

entreprenörer, riskkapitalister och etablerade företag i innovationsprocessen, private 

equity-marknadens funktionssätt samt konkurrenslagstiftning och företagsförvärv. 

Lars Persson är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London 

och Entreprenörskapsforum.

fredrik sjöholm är professor i nationalekonomi och ansvarar för forsknings-

programmet Globaliseringen och företagen. Hans forskning täcker en mängd olika 

områden men med huvudsakligt fokus på globaliseringsfrågor och utvecklingen i 

Ostasien. För närvarande studerar han globaliseringens arbetsmarknadseffekter. De 

frågeställningar som analyseras inkluderar exempelvis om utländska företagsuppköp 

av svenska företag påverkar löner och sysselsättning samt om handel och investeringar 

leder till förändringar i matchningen mellan olika typer av arbetskraft och olika typer 
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per skedinger är docent i nationalekonomi. Under våren publicerade han 

boken Employment Protection Legislation: Evolution, Effects, Winners and Losers på 

förlaget Edward Elgar. Vid ett flertal tillfällen har Per Skedinger presenterat boken för 

politiker i Sverige och i övriga Norden och för praktiskt verksamma inom departement, 

myndigheter och näringsliv. Under våren publicerades även en rapport, på uppdrag 

av Finanspolitiska rådet, om hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken fungerat under 

nuvarande lågkonjunktur. Under hösten medverkade Per Skedinger i konferensen 

”Labour Market Consequences of the Economic Crisis” med en uppsats om effekter 

av anställningsskydd, vilken kommer att publiceras i Nordic Economic Policy Review 

under 2011. Per Skedinger fortsatte även projekten om hälsa och arbetskraftsutbud 

(med Per Johansson, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU), effekter 

av anställningsskydd (med Fredrik Heyman), effekter av minimilöner i detaljhandeln 

samt initierade ett projekt om effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar.

mikael stenkula är fil.dr i nationalekonomi och disputerade 2004 på en 

avhandling inom monetär ekonomi. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är 

entreprenörskapets ekonomi. För närvarande arbetar han med frågor om skatter, 

entreprenörskap och egenföretagande. Han arbetar också med det internationella 

entreprenörskapspriset Global Award for Entrepreneurship Research. IFN delar 

huvudmannaskapet för detta pris med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket.

helena svaleryd är docent i nationalekonomi. Hennes forskning är i huvud-

sak empirisk och inriktad mot internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. 

För närvarande arbetar hon med projekt rörande konkurrens och könsdiskriminering 

och effekter av föräldrars arbetslöshet på barns hälsa. Helena Svaleryd är ledamot av 

Finanspolitiska rådet.

roger svensson är docent i nationalekonomi. Hans forskning är inriktad på 

entreprenörskap, immateriella rättigheter och tjänstehandel. För närvarande arbetar 

han med frågor om kommersialisering av patent, förvärv/licensiering av immateriella 

rättigheter och outsourcing av tjänster. Roger Svensson är affilierad med Mälardalens 

högskola.

av företag. Hans andra nuvarande huvudområde är utländska direktinvesteringar i 

Ostasien. Han undersöker om utländska företag har bidragit till handel, sysselsättning 

och tillväxt i regionen samt vad som karakteriserar multinationella företag från 

ostasiatiska utvecklingsländer. Fredrik Sjöholm är External Fellow vid Leverhulme 

Centre for Research on Globalisation and Economic Policy (GEP) vid University of 

Nottingham, medlem av Asian Economic Panel och East Asian Economic Association’s 

Council of Fellows.
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joacim tåg är ekon.dr i nationalekonomi. Hans huvudsakliga forskningsom-

råde är industriell ekonomisk företagsfinansiering. Mer specifikt forskar han både 

teoretiskt och empiriskt om hur riskkapitalinvesteringar påverkar företag, anställda 

och samhället, samt om marknaden för företagsförvärv leder till effektivt ägande. 

Joacim Tåg bedriver även forskning om nätneutralitet som berör i vilken utsträckning 

internetleverantörer skall få manipulera trafikflöden genom sina nätverk. Joacim har 

undervisat i företagsfinansiering på Handelshögskolan i Stockholm, varit gästforskare 

vid New York University och är ansvarig för IFN:s seminarieserie.

daniel waldenström är docent i nationalekonomi från Handelshögskolan i 

Stockholm och fr.o.m. våren 2011 professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. 

Hösten 2009 disputerade han i ekonomisk historia vid Lunds universitet på avhandlingen  

Lifting All Boats? The Evolution of Income and Wealth Inequality over the Path of 

Development. Hans huvudsakliga forskningsområde rör inkomst- och förmögenhets-

fördelning samt hur socioekonomisk status överförs mellan generationer.

thomas tangerås är docent i nationalekonomi och chef för forskningsprog-

rammet Elmarknadens ekonomi. Hans forskning är inriktad på industriell ekonomi 

och politisk ekonomi. För närvarande forskar han främst kring frågor som rör elför-

sörjningen och telekom. Thomas Tangerås har även anlitats som expert på telekom- 

och elmarknaden av såväl företag som myndigheter. 
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aron berg har en kandidatexamen i nationalekonomi med inriktning mot mikro-

ekonomi från Lunds universitet och skriver för närvarande på sin master uppsats. Han 

arbetar sedan augusti 2009 på IFN som forskningsassistent.

max brimberg har en kandidatexamen i nationalekonomi från Luleå tekniska 

universitet och en masterexamen i nationalekonomi från University of Toledo i USA. 

Han arbetar sedan augusti 2010 som forskningsassistent inom forskningsprogrammet 

Elmarknadens ekonomi. 

louise johannesson har en kandidatexamen i nationalekonomi med in-

riktning mot ekonometri från Stockholms universitet och skriver för närvarande på sin 

masteruppsats. Hon arbetar sedan september 2010 på IFN som forskningsassistent.

nina öhrn har en masterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. 

Hon arbetar sedan augusti 2010 på IFN som forskningsassistent. Hennes huvudsakliga 

inriktning är mot politisk ekonomi och ekonometri. 

Forskningsassistenter

MEDARBETARE
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fredrik andersson är professor vid Nationalekonomiska institutionen, 

Lunds universitet, och är sedan 2006 affilierad forskare. Fredrik Anderssons forskning 

är i huvudsak inriktad på organisations- och konkurrensfrågor med särskilt fokus 

på gränsytan mellan privat och offentlig sektor och han ingår i institutets tjänste-

forskningsprogram. Fredrik Andersson är sedan den 1 januari 2009 prorektor för 

Ekonomihögskolan i Lund, och har under hösten bl.a. arbetat med en ansökan om 

finansiering av Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, som byggs upp i samar-

bete mellan IFN och Ekonomihögskolan.

coren apicella har en doktorsexamen i biologisk antropologi från Harvard 

University. Hon innehar en forskartjänst på institutionen för hälsovårdspolitik (De-

partment of Health Care Policy) vid Harvard Medical School. Coren Apicella arbetar 

med ett forskningsprojekt om det evolutionära ursprunget av mänskligt beteende och 

har tillbringat lång tid hos Hadzafolket i norra Tanzania. Hos IFN arbetar hon med ett 

projekt som utvärderar biologiska och psykologiska faktorers betydelse för ekonomiskt 

beslutsfattande och entreprenörskap. 

andrea asoni är doktorand i nationalekonomi vid University of Chicago och 

affilierad sedan 2006. Hans huvudsakliga forskningsintressen är entreprenörskap, 

entreprenörsfinansiering (entrepreneurial finance) och företagsteori (theory of the firm).

david cesarini disputerade vid Massachusetts Institute of Technology våren 

2010 och är  Assistant Professor i nationalekonomi vid Center for Experimental Social 

Science, Department of Economics, New York University. Hans forskning är empiriskt 

inriktad och hans forskningsintressen är huvudsakligen beteendegenetik och mikro-

ekonomi. Han är affilierad sedan 2008.

johan egebark är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet och 

affilierad forskare sedan juni 2009. Hans forskningsintressen är tillämpad mikroeko-

nometri med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi och beteendeekonomi. Bland 

annat studerar han kopplingen mellan höjda minimilöner och egenföretagande och 

effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

Affilierade forskare
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olle folke, fil.dr i nationalekonomi, disputerade våren 2010 vid Institutet för 

internationell ekonomi, Stockholms universitet. Olle Folke är affilierad till IFN och 

sedan augusti 2010 Assistant Professor vid School of International and Public Affairs 

(SIPA), Columbia University, New York. Han forskar främst inom tillämpad politisk 

ekonomi, men har miljöekonomi som sekundärt forskningsfält.

daniel hedblom är doktorand vid University of Chicago och affilierad 

sedan sommaren 2010. Han har en magisterexamen i nationalekonomi från Lunds 

universitet, varav ett år vid University of California, Berkeley. Han har tidigare arbetat 

som forskningsassistent vid Centrum för hälsoekonomi, Lunds universitets. Daniel 

Hedbloms forskningsintressen är i första hand politisk ekonomi, tillämpad spelteori 

och hälsoekonomi.

ulf jakobsson är docent i nationalekonomi och var under åren 1994–2005 chef 

för institutet. Han har även varit adjungerad professor vid Internationella Handelshög-

skolan i Jönköping. Ulf Jakobssons forskning är främst inriktad mot ”den svenska 

modellen” och dess utveckling. Sedan december 2009 är Ulf Jakobsson affilierad till 

IFN för att arbeta i ett projekt om ägarstyrning.

niklas kaunitz är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet 

och knuten till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi och Tjänstesek-

torns ekonomi. Hans forskningsintressen är främst metodologi/vetenskapsteori och 

arbetsmarknadsekonomi.

che-yuan liang är fil.dr och forskare vid Nationalekonomiska institutionen, 

Uppsala universitet. Han är affilierad till IFN sedan hösten 2008. Hans forsknings-

intressen är offentlig ekonomi, politisk ekonomi och ekonomisk psykologi. 

erik lindqvist är Assistant Professor vid Nationalekonomiska institutionen, 

Handelshögskolan i Stockholm, och är affilierad forskare sedan 2010. Han var dess-

förinnan ordinarie forskare vid IFN. Hans huvudsakliga forskningsintressen ligger 

inom arbetsmarknad och offentlig ekonomi. Det senaste året har han bland annat 

arbetat med ett projekt om effekten av ledarskapsträning under värnplikten för utfall 

på den civila arbetsmarknaden.
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johanna möllerström är doktorand i nationalekonomi vid Harvard 

University. Hennes forskning är huvudsakligen fokuserad kring ekonomisk psykologi 

och hur insikter från detta område kan hjälpa oss att förstå politiskt och makroekono-

miskt beteende.

martin olsson är doktorand vid Stockholms universitet sedan hösten 2007. 

Han är affilierad till IFN och forskar om riskkapital och dess effekter på den svenska 

arbetsmarknaden inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.

lars oxelheim är sedan 1992 innehavare av Sydsvensk industris professur 

i internationellt företagande vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på kopp- 

lingen mellan företaget och dess makroekonomiska omgivning och hans forsknings-

frågor spänner från företagets beslut under makroekonomisk osäkerhet och corporate 

governance till finansiell integration, penningpolitik och ekonomisk tillväxt. Lars 

Oxelheim är medlem i redaktionen för Management International Review och Inter-

national Business Review. Han är ordförande för Svenska Nätverket för Europaforsk-

ning i Ekonomi (SNEE) som han på den dåvarande regeringens initiativ grundade 

1997. Han är medlem av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet, invald Fellow i 

European International Business Academy samt hedersprofessor vid Fudan University 

i Shanghai.

maria persson är fil.dr i nationalekonomi. Hon disputerade i mars 2009 vid 

Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad på internationell handel och ekono-

misk integration. Den aktuella forskningen fokuserar på handelsflödens varaktighet. 

Maria Persson är affilierad forskare vid IFN sedan oktober 2009, och tillbringar största 

delen av sin tid som forskare och lärare vid Lunds universitet.

johanna rickne är doktorand vid Uppsala universitet och affilierad till 

forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen. Hennes avhandling fokuserar 

på lönesättning och socialförsäkringar i kinesiska företag samt inkomstskillnader 

mellan kinesiska regioner. Johanna Rickne var gästforskare vid Beijing University i två 

månader vintern 2010.

tino sanandaji är doktorand i public policy vid University of Chicago. Han är 

affilierad sedan sommaren 2006. Forskningen är huvudsakligen inriktad på entrepre-

nörskap. Detta inkluderar skillnaden mellan entreprenörer och småföretagare samt 

effekten av skatter och regleringar på nyföretagande.
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örjan sandewall är fil.dr i nationalekonomi. Han disputerade i maj 2009 vid 

London School of Economics på en avhandling om investeringsbeslut på individnivå 

och är affilierad sedan september 2007. Hans forskningsintressen omfattar empirisk 

industriell organisation, juridik, ekonomi och beteendeekonomi. Under sin tid vid 

institutet har han bland annat forskat kring frågan om ärftlighetens betydelse för 

ekonomiskt beteende. Örjan Sandewall är verksam som rådgivare i konkurrensfrågor 

vid konsultbyrån NERA i London. 

anna sjögren är ekon.dr i nationalekonomi. Hennes forskning är inriktad på 

utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad. För närvarande fors-

kar hon om betydelsen av skol- och familjepolitik samt föräldrars arbetsmarknads-

situation för barns hälsa och tidiga humankapitalutveckling samt om skillnader i mäns 

och kvinnors förutsättningar för att kombinera familj och karriär. Anna Sjögren har 

sin huvudanställning vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i 

Uppsala. Anna var affilierad t.o.m. 30 juni 2010.

kaj thomsson är affilierad sedan sommaren 2007. Han disputerade 2009 

vid Yale University i USA och är nu anställd som Assistant Professor vid Maastricht 

University i Nederländerna. Hans huvudsakliga forskningsområde är politisk ekonomi, 

med fokus på hur intressegrupper och politiska institutioner påverkar ekonomisk 

politik. En stor del av forskningen har ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Ett annat 

forskningsintresse är arbetsmarknadsekonomi, där Kaj Thomsson har forskat om 

inkomst- och yrkesrörlighet i USA och i Sverige.

 

jonas vlachos är docent i nationalekonomi och innehar ett forskningslektorat 

vid Stockholms universitet. Han tillbringar 40 procent av sin tid vid IFN. Jonas Vlachos 

har under året arbetat med ett projekt baserat på detaljerade data om den svenska 

skolan. Han har dessutom erhållit finansiering från Riksbankens Jubileumsfond för ett 

projekt om hur humankapital fördelas inom och mellan företag och branscher i det 

privata näringslivet samt hur sorteringen mellan makar förändrats över tid.

yves zenou är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Se-

nior Research Fellow vid IFN. Hans forskning är både teoretiskt och empiriskt inriktad 

och berör huvudsakligen sju områden: (i) sociala interaktioner och nätverksteori, (ii) 

sök- och matchningsteori, (iii) urban ekonomi, (iv) segregation och diskriminering av 

minoriteter, (v) identitet och assimilering av invandrare, samt (vi) kriminalitet. Yves 

Zenou är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London, och 

Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn. Han är huvudredaktör (Editor-in-Chief) 

för Regional Science and Urban Economics och biträdande redaktör (Associate Editor) 

för Journal of Urban Economics, Journal of Public Economic Theory, Scandinavian 

Journal of Economics, Annals of Economics and Statistics. Hans bok Urban Labor 

Economics publicerades 2009 av Cambridge University Press.
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björn öckert, fil.dr i nationalekonomi, är verksam vid Institutet för arbets-

marknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala. Han har sedan augusti 2009 varit 

gästforskare på IFN. Han har tillsammans med Jonas Vlachos bl.a. arbetat med ett 

projekt om hur produktiva egenskaper överförs mellan generationer.

Gästforskare
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Forskningsprogram
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små öppna ekonomier med starka multinatio-

nella företag, såsom Sverige, påverkas därför 

i utomordentligt hög grad av globaliseringen. 

En snabb strukturomvandling där avancerad 

produktion med högt förädlingsvärde ersätter  

produktion med lågt förädlingsvärde kommer  

att bli nödvändig för att bibehålla och utveckla  

Sveriges position som avancerad industrina- 

tion. Omlokalisering av produktion och tjäns-

ter sker allt snabbare över hela världen och  

bestäms i allt högre grad av ekonomiska 

grundförutsättningar, såsom tillgång på väl-

utbildad arbetskraft och effektiva transport-

system, samt av i sammanhanget centrala 

institutioner, såsom konkurrensregler, asso-

ciationsrättsliga regler, arbetsmarknadsregler 

och skattesystem.

Samtidigt observerar vi internationellt att 

etablerade företag i allt större utsträckning 

förlitar sig på att inhämta nya teknologier och 

ny kunskap genom olika typer av samarbeten 

med andra företag. En vanligt förekommande 

strategi är att köpa upp små innovativa risk-

kapitalstödda företag med specifika tillgångar.

Forskningsprogrammets primära syfte är att 

öka vår förståelse av vilka ekonomiska grund-

förutsättningar, bolagsägandeformer och 

allmänna institutioner som i ett internatio-

nellt perspektiv kan säkerställa en effektiv 

strukturomvandling och därmed tillvarata de 

tillväxtmöjligheter som globaliseringsproces-

sen medför.

Programmets huvudfinansiär är Marianne och 

Marcus Wallenbergs Stiftelse.

programchef: fredrik sjöholm

Globaliseringen och företagen 
Den globaliseringsprocess vi nu är mitt uppe i är av  
historiska proportioner. Processen drivs dels av den snabba 
framväxten av mycket väl fungerande finansiella mark-
nader där företag snabbt kan byta ägande över nations-
gränserna, och dels av framväxten av ekonomiskt starka 
och alltmer internationellt öppna länder som de före detta 
Sovjetländerna, Kina och Indien. Dessa förändringar har, 
och kommer även fortsättningsvis att ha, en fundamental 
påverkan på de ledande multinationella företagens  
verksamheter och vinstmöjligheter.

“Omlokaliseringen 
av produktion 

och tjänster sker 
allt snabbare över 

hela världen.”
FREDRIK SJÖHOLM
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allt fler länder avreglerar sina produkt-

marknader och tillåter ingående utländska  

direktinvesteringar. Det finns dock en oro 

bland dessa länder att utländska uppköp av 

inhemska företag, till skillnad mot utländska 

nyinvesteringar, kan försämra konkurrensen 

på inhemska produktmarknader. Detta skulle 

kunna skada konsumenter, leda till nedlägg-

ning av inhemsk produktion och därigenom 

reducera antalet inhemska arbetstillfällen. 

Forskningen i detta delprojekt analyserar bl.a. 

hur utländska uppköp påverkar effektiviteten 

på de inhemska produktmarknaderna.

projektansvarig: lars persson

projektdeltagare: pehr-johan norbäck

när ett uppköp sker kan det sammanslagna 

företagets verksamhet bli mer effektiv om 

företagens tillgångar kompletterar varandra 

väl, men även uppköp utan effektivitetsvinster  

är möjliga. Höga svenska ägarskatter eller 

allmänt oförmånliga betingelser för svenskt 

företagsägande riskerar att leda till ineffektiva 

utländska förvärv. Ineffektiva ägare från länder  

där ägandet är mer gynnat, exempelvis genom 

låga skatter, kan förvärva företag från effektiva 

svenska ägare eftersom de inte behöver betala  

lika höga skatter. Detta projekt studerar vilka  

typer av ägande och skattenackdelar som  

riskerar att leda till ineffektivt ägande.

projektansvarig: pehr-johan norbäck

projektdeltagare: lars persson

2. Utländska företagsförvärv och skatteregler 

1. Internationella fusioner och produktivitets-
effekter i globaliseringsprocessen

GLOBALISERINGEN OCH FÖRETAGEN
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det multinationella företaget spelar en stor 

roll i uppdelningen av produktion mellan  

länder. Med sitt internationella nätverk är det 

multinationella företaget ofta väl lämpat att 

förlägga olika delar av produktionen där det 

anses mest effektivt. Denna utveckling ger an-

ledning att fråga sig vilka konsekvenserna  

för svenska löntagare blir i termer av lön och 

graden av osäkerhet i anställningen. Man kan 

tänka sig både positiva och negativa effekter. 

Syftet med detta delprojekt är att empiriskt 

undersöka hur det ökade utrymmet för in-

ternationell fragmentering av produktionen 

påverkar efterfrågan på låg- och högutbildad 

arbetskraft i Sverige.

projektansvarig: fredrik heyman

projektdeltagare: lars oxelheim  

och fredrik sjöholm

4. Multinationella företag, globalisering  
och outsourcing

de senaste 60 årens internationella ekono-

miska landskap kännetecknas av två parallella  

liberaliseringsprocesser. Den ena sker inom 

ramen för GATT och WTO med deltagande av  

i stort sett samtliga ekonomiskt betydande 

länder. Den andra är tillkomsten av ett stort 

antal bilaterala eller plurilaterala preferens-

avtal, exempelvis genom EU:s tillkomst och 

expansion, skapandet av NAFTA i Nord- och 

Centralamerika, ASEAN i Asien och EU:s och 

USA:s bilaterala avtal med ett stort antal län-

der. Dessa avtal begränsar inte bara länders 

möjligheter att ha gränshinder utan även i 

allt högre grad möjligheterna att fritt välja in-

hemska politikingrepp. Båda dessa processer 

påverkar påtagligt svenska företag och svensk 

ekonomi. Under senare år har därför ett antal 

projekt initierats vid IFN som syftar till att mer 

i detalj undersöka dessa fenomen. 

projektansvarig: henrik horn 

projektdeltagare: maria persson

3. Internationella handelsavtal och  
inhemsk politik
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i takt med den ökande globaliseringen blir 

svensk ekonomi allt mer påverkad av den eko-

nomiska utvecklingen i omvärlden. En stor del 

av omvärldsforskningen vid IFN fokuserar i 

dag på Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. 

Det är naturligt eftersom Asien blir ekono-

miskt allt starkare och står för en snabbt ökan-

de andel av världens produktion, handel och 

investeringar. Detta leder i sin tur till att kopp-

lingarna mellan svensk ekonomi och utveck-

lingen i Asien förstärks. En stor del av studier-

na kretsar kring den ekonomiska utvecklingen 

i Kina. Andra studier fokuserar på utländska 

direktinvesteringar i Asien. Slutligen fokuserar 

andra studier mer på hur utvecklingen i Kina 

påverkar Europa.

projektansvarig: johanna rickne

projektdeltagare: lars oxelheim  

och fredrik sjöholm

5. Asiens ekonomiska utveckling

GLOBALISERINGEN OCH FÖRETAGEN

mycket tyder på att kvinnor diskrimineras 

inom arbetslivet både vad gäller löner och  

karriärmöjligheter. Även om det finns teorier  

kring diskriminering som kan förklara detta 

fenomen (Becker 1971) är det märkligt att  

diskriminering kan fortleva i en konkurrens-

utsatt ekonomi med vinstmaximerande  

företag. Om kvinnor betalas en lön under sin 

produktivitet vore det mer lönsamt att anställa 

kvinnor än män, vilket i sin tur borde minska 

diskrimineringen. I projektet ställs frågan hur 

och om konkurrens påverkar svenska företags 

anställningsbeslut och lönesättning. Såväl ef-

fekter av produktmarknadskonkurrens som 

effekter av ägarbyten studeras. 

projektansvarig: helena svaleryd

projektdeltagare: fredrik heyman  

och jonas vlachos

6. Internationell konkurrens och  
könsfördelning
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när usa gick förbi Storbritannien och blev 

teknologiskt ledande kring förra sekelskiftet 

skedde detta i hög grad genom avgörande in-

satser av entreprenörer som John D. Rockefeller,  

Dale Carnegie och Henry Ford, innovatörer  

som Thomas Edison och Alexander Graham 

Bell, och kreativa finanskapitalister som J.P. 

Morgan.

På motsvarande sätt förknippas den svenska 

industrialiseringen under slutet av 1800-talet 

med specifika företag och entreprenörer som 

Lars Magnus Ericsson, Gustaf de Laval och  

Alfred Nobel. Bakom de nya företag som vuxit  

sig stora under efterkrigstiden finns också ofta  

en enskild person som bygger ett företag ba- 

serat på en vision och en stark affärsidé. Ingvar  

Kamprad, Erling Persson och Ruben Rausing 

är kanske de mest kända, men bakom de flesta 

av de företag som gjort entré på börslistorna  

sedan den djupa ekonomiska krisen i början 

av 1990-talet finns också en framgångsrik en-

treprenör. 

Entreprenörskapets ekonomi 
Det går knappast att ge en rättvisande bild av ett i dag rikt 
lands moderna ekonomiska historia utan att komma in 
på de branscher och företag som spelat en central roll för 
landets utveckling. Bakom företagsnamnen finns alltid en 
grundare och starkt drivande kraft – en entreprenör. 

”Därmed kan vi  
bidra med värdefull  

kunskap om hur olika  
institutioner och regel-

verk påverkar den  
entreprenörsdrivna  

ekonomiska tillväxten.”
MAGNUS HENREKSON

LARS PERSSON
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ENTREPRENÖRSKAPETS EKONOMI

Trots detta faktum har entreprenörers roll  

för den ekonomiska tillväxten inte studerats  

i någon större utsträckning i den national- 

ekonomiska forskningen. Redan i slutet av 

1960-talet lyftes denna brist i den traditionella 

analysen fram av William J. Baumol i det nu- 

mera klassiska konstaterandet att ”the theo- 

retical firm is entrepreneurless – the Prince of 

Denmark has been expunged from the  

discussion of Hamlet”. Sedan dess har den  

företagsekonomiskt inriktade entreprenör-

skapsforskningen formligen exploderat men 

inom nationalekonomin befinner sig denna 

forskning fortfarande i sin linda. 

Den företagsekonomiska forskningsansatsen  

ger värdefull information om framför allt 

sakförhållanden inom enskilda företag och 

branscher. Den har dock en svaghet i att den 

genom sin fokusering på studier av enskilda 

företag inte kan studera hur olika institutioner  

och regelverk i allmänhet påverkar entrepre-

nörskapet och dess effekt på näringslivets 

förnyelse och den ekonomiska tillväxten. Ge-

nom att använda nationalekonomiska analys-

metoder, vilka explicit belyser interaktionen 

mellan entreprenörer, andra aktörer och insti-

tutionella förhållanden och regelverk, kan  

sådana effekter analyseras på ett systematiskt 

sätt. Exempelvis kan vi studera hur framväxten  

av en riskkapitalmarknad påverkar de allmänna  

drivkrafterna att starta nya företag. 

Vidare är det möjligt att genom att arbeta 

med data för många entreprenörsföretag 

och en rad olika viktiga bakgrundsfaktorer 

för entreprenörskapet, såsom tillgång till 

riskkapital, erhålla mer generella insikter 

om olika institutionella faktorers påverkan. 

Därmed kan vi bidra med värdefull kunskap 

om hur olika institutioner och regelverk på-

verkar den entreprenörsdrivna ekonomiska 

tillväxten, en kunskap som kan vara av av-

görande betydelse för entreprenörskapets 

framtida utveckling i Sverige. 

Forskningsprogrammet syftar till att belysa  

vilka ekonomiska grundförutsättningar 

såsom bolagsägandeformer, skattesystem 

och allmänna institutioner som kan bidra till 

att skapa en entreprenörsdriven tillväxt. Ett 

viktigt mål är att göra IFN till den viktigaste 

forskningsbaserade källan i den svenska 

näringslivsorienterade samhällsdebatten  

i denna fråga.

programmet möjliggör
(i) att på institutet skapa en forskarkompe-

tens inom dessa för svenskt näringsliv 

avgörande frågor; 

(ii)  att utveckla en unik databas med informa-

tion om hur entreprenörskap påverkas av 

olika institutionella faktorer; 

(iii) att skapa en naturlig mötesplats för ex-

perter, befattningshavare, journalister och 

forskare med intresse för entreprenörska-

pets betydelse för näringslivets dynamik 

och den allmänna välståndsutvecklingen.

Programmets huvudfinansiär är Gustaf Douglas  

med familj.

programchefer: magnus henrekson  

och lars persson
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”innovationer, ägande och konkurrens” var 

temat när IFN arrangerade IFN Stockholm 

Conference 2010. Konferensen ägde rum i 

Vaxholm den 3–4 juni. Ett 10-tal forskare från 

universitet i Europa och USA deltog i konfe-

rensen tillsammans med forskare från Stock-

holms universitet och IFN. Konferensen finan-

sierades med stöd av Marianne och Marcus 

Wallenbergs Stiftelse.

Inom såväl den allmänna diskussionen som 

den nationalekonomiska forskningen har 

företagens möjlighet till innovationer varit av 

stort intresse. Teknologisk utveckling har setts 

IFN Stockholm Conference

Sedan år 2000 arrangerar IFN vetenskapliga konferenser 
på teman med relevans för näringslivets utveckling. Det 
begränsade antalet deltagare, ca 10–15 internationellt  
ledande forskare och 5–10 IFN-forskare, bidrar till att ska-
pa en informell och konstruktiv atmosfär som inspirerar 
till framtida forskning och forskningssamarbete. IFN har 
beslutat att fortsätta med dessa årliga konferenser under 
namnet IFN Stockholm Conference.

Konferensdeltagarna.
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Michael J. Katz och Lars Persson.

ENTREPRENÖRSKAPETS EKONOMI

som avgörande inte bara för ett företags möj-

lighet att konkurrera på de alltmer internatio-

naliserade marknaderna, utan även som grund  

för ett lands framtida välstånd. Frågan är då 

vad som avgör utvecklingstakten i näringslivet.  

Vilken marknadsstruktur leder till ökad forsk-

ning och vilka är policyrekommendationerna 

för en regering som vill öka forskningen i det 

privata näringslivet?  Ett populärt tema i den 

politiska debatten är att staten bör uppmuntra 

forskning genom olika sorters marknadsinter-

ventioner. Det var också temat för flera av de 

uppsatser som presenterades. 

Ett problem för entreprenörskapsforskningen 

har hittills varit att det är svårt att hitta bevis 

för att entreprenörskap lönar sig ekonomiskt. 

Att individer ändå väljer att starta eget, trots 

de stora riskerna, har istället förklarats med 

att människor upplever andra fördelar med 

att driva ett eget företag, eller att de helt enkelt 

överskattar sin egen förmåga. Men Chloe  

Tergiman (New York University) hävdar i upp-

satsen ”Entrepreneurship Does Pay” att det 

faktiskt går att hitta bevis för att entreprenör-

skap är ekonomiskt lönsamt, genom att se till 

inkomsterna i alla skeden under livscykeln.

Uppsatserna betonade en rad olika aspekter 

av vikt för forskning och utveckling. Ett intryck 

från konferensen är att det finns många olika 

vägar för näringslivet att förbättra sin roll som 

en drivkraft för teknologisk och ekonomisk ut-

veckling. Dessutom är det viktigt att komma 

ihåg att vad som är bra för en marknad inte 

nödvändigtvis är bra för en annan. Politiker 

bör därför vara försiktiga när de utformar pro-

gram med syfte att gynna forskningen.

Bland deltagarna fanns, bland andra, Joshua  

Gans (Melbourne University), Suzanne 

Scotchmer och Stephen Maurer (UC Berkeley) 

samt Helder Vasconcelos (Catholic University  

of Portugal).
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entreprenörskapets centrala betydelse för 

tillväxt och välståndsutveckling har på senare  

tid kommit att alltmer lyftas fram inom forsk-

ningen. Ofta har det tagits för givet att ökad 

entreprenörsaktivitet har en positiv effekt på 

tillväxt och jobbskapande.

Utgångspunkten i detta projekt är att entre- 

prenörer inte per automatik bidrar positivt  

till samhällsekonomin. Istället utgår vi ifrån  

premissen att huruvida bidraget är positivt 

beror på de institutionella betingelserna i eko-

nomin, vilka bestämmer vad som också har 

kallats ”den samhälleliga belöningsstruk-

turen” vad gäller entreprenörskap. Entre-

prenörer analyseras som ekonomiska agenter 

vilka hela tiden söker efter en avkastning som 

överstiger den riskjusterade räntan i ekonomin.

Huvudsyftet med projektet är att analysera  

hur graden av entreprenörsaktivitet, och 

till vilka verksamheter denna kanaliseras, 

bestäms av centrala institutioner i ekonomin. 

projektansvarig: magnus henrekson

projektdeltagare: mikael stenkula  

och tino sanandaji

2. Entreprenörskapets politiska ekonomi 

empiriska studier visar att etablerade företag 

ofta tillägnar sig nya teknologier genom upp-

köp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är 

finansierade av riskkapital. Vidare observerar  

vi att nya företagsstrategier och nya teknologier  

ofta introduceras på marknaden av entre-

prenöriella nyinträdande företag, och att dessa  

nya strategier och teknologier sedan tas upp 

av etablerade företag. Ett exempel på detta  

är Ryanairs inträde på den europeiska flyg-

marknaden. Forskningsprojektets syfte är att 

öka vår förståelse av hur interaktionen mellan  

företag med olika typ av ägandeform sker på 

innovationsmarknaden och hur regelverk,  

såsom konkurrenslagar och företagsbeskatt-

ningssystem, påverkar denna process.

projektansvarig: lars persson

projektdeltagare: erika färnstrand  

damsgaard, daniel hedblom och joacim tåg

1. Ägande, samverkan och konkurrens  
i innovationsindustrin 
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i detta projekt studeras den dramatiska om-

svängningen i svensk ägarpolitik och ägar-

struktur i det svenska näringslivet under efter-

krigstiden. Efter andra världskriget präglades 

ägarpolitiken i hög grad av en socialistisk vi-

sion där det slutliga målet var ett de facto av-

skaffande av den privata äganderätten. Denna 

politik nådde vägs ände i början av 1980-talet. 

Sedan dess har ett stort antal svenska företag 

förvärvats av eller fusionerats med utländska  

företag. Samtidigt har också den utländska 

ägardelen på den svenska börsen ökat kraftigt.

En annan viktig tendens är att det statliga 

ägandet ökat liksom den kontroll som utövas  

av statliga och/eller korporatistiska fonder 

över svenska börsnoterade företag. Den gamla  

svenska kontrollmodellen som präglats av att 

enskilda familjer har ett kontrollerande infly-

tande över enskilda företag, även när dessa  

är börsnoterade, uppehålls huvudsakligen 

via systemet med rösträttsdifferentiering. Det 

ovan skisserade läget ger upphov till flera in-

tressanta frågeställningar som analyseras i 

detta projekt:

I hur stor utsträckning är en ägarmodell byggd 

på familjekontroll tillämplig även framdeles? 

Vilka effekter kan vi förvänta oss av en ökad 

ägarandel för staten och statliga eller korpo-

ratistiskt styrda fonder?

Kan den framväxande modellen med alltmer  

spritt ägande fungera utan det slag av kraft- 

fulla belöningsinstrument för företagsled-

ningarna som är så vanliga i de anglosaxiska 

länderna? 

projektansvarig: magnus henrekson

projektdeltagare: ulf jakobsson 

3. Globaliseringen och ägarpolitiken  
i efterkrigstidens Sverige 

sverige är topprankat i världen vad avser 

forskning och utveckling, beviljade patent och 

publikationer i forskningstidskrifter. Men vi har 

inte så många små snabbväxande teknologi-

baserade företag. Kommersialiseringen av detta  

intellektuella kapital är relativt sett mindre fram-

gångsrikt i Sverige jämfört med andra länder.

Syftet med detta projekt är att empiriskt analy-

sera kommersialiseringsprocessen av intellek-

tuellt kapital i Sverige genom att följa patent. 

Fyra forskningsfrågor analyseras:

1)  Vad förklarar om ett patent kommersiali-

seras eller inte? 

2)  Vad bestämmer valet av kommersialise-

ringssätt (sälja, licensiera eller kommer-

sialisera i existerande eller nytt företag)? 

3)  Vilka faktorer påverkar utfallet av kommer-

sialiseringen? 

4)  Vad avgör om ett patent förnyas eller  

förfaller?

 

Särskilt studeras betydelsen av statliga finan-

sieringssystem och affärsänglar. En unik data- 

bas över svenska patent ägda av uppfinnare 

och småföretag har byggts upp för ändamålet.

projektansvarig: roger svensson

4. Kommersialisering av svenska patent 

ENTREPRENÖRSKAPETS EKONOMI
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projektet har sin utgångspunkt i den stora 

litteratur kring ägar- och bolagsstyrning som 

ursprungligen främst fokuserat på separa-

tionen mellan ägande och kontroll. Begräns-

ningar i den rådande forskningen är att den 

dels varit fokuserad på amerikanska förhållan-

den och dels att data om företagens inre struk-

tur sällan kunnat länkas till relevanta ägardata. 

I det här projektet skapas en unik databas där 

svenska data över individer och företag länkas 

samman med detaljerade ägardata. Projektet 

ämnar undersöka hur ägarstrukturen och de  

agentproblem som kan uppstå påverkar före- 

tagets beteende. Till exempel: Hur påverkar 

ägandestrukturen de anställdas lönenivåer? 

Vilka effekter har uppköp av företag på olika 

gruppers löner?

projektansvarig: helena svaleryd

projektdeltagare: fredrik heyman  

och jonas vlachos

kunskap om kopplingarna mellan generation-

er med avseende på inkomster och förmögen- 

heter är av yttersta vikt för ett antal centrala 

samhällsvetenskapliga frågor. I detta projekt 

studeras intergenerationell mobilitet i inkoms- 

ter och förmögenheter i Sverige från början av 

1900-talet till i dag.

Projektet består av två delar. För det första 

skapande och analys av en helt ny förmögen- 

hetsdatabas som ger unika förutsättningar  

att studera hela den svenska befolkningen, 

från den generation som föddes i slutet av 

1800-talet till dessa personers barn och barn-

barn i dag. Ett sådant material blir interna-

tionellt unikt och möjliggör studier av såväl 

frågor av allmän karaktär som en rad Sverige-

specifika frågor rörande inkomst och förmögen-

hetsfördelning från välfärdstatens uppbyggnad, 

över dess expansionsfas fram till i dag.

För det andra möjliggörs en kartläggning och 

analys av intergenerationell mobilitet i inkoms- 

ter och förmögenheter med särskilt fokus på 

toppen av fördelningen. Ett sådant fokus är av 

stor vikt när det gäller att fånga en stor del av 

den privata förmögenheten då vi vet att för-

mögenhetskoncentrationen är mycket hög. 

Dessa toppgrupper är också viktiga då det är 

här man finner arv som är av sådan storlek att 

de potentiellt utgör en stor del av arvingarnas 

inkomster. Denna dynamik mellan inkomst  

och förmögenhet är en central fråga som, åter-

igen på grund av bristfälliga data, inte tidigare 

kunnat analyseras vare sig i Sverige eller inter-

nationellt.

projektansvarig: daniel waldenström

projektdeltagare: jesper roine (handels- 

högskolan i stockholm) och anders 

björklund (stockholms universitet).

6. Svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning 
och mobilitet

5. Ägarstruktur och företagets verksamhet 
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riskkapitalbranschen har under de senas-

te åren vuxit snabbt och utgör i dag en vik-

tig del av såväl svenskt som internationellt 

näringsliv. Enligt Svenska Riskkapitalförenin-

gen (SVCA) uppgick riskkapitalbolagens in-

vesteringar i Sverige år 2007 till cirka 1,6 pro-

cent av BNP och Sveriges riskkapitalbransch 

är därmed, tillsammans med Storbritanniens, 

ledande inom Europa. I dag arbetar närmare 

200 000 svenskar i något av de drygt 800 före-

tag som ägs av riskkapitalister.

Syftet med detta projekt är att studera bran-

schens funktionssätt och dess samhällsekono-

miska effekter, exempelvis på jobbskapande, 

forskning och utveckling samt produktivitet. 

Inom ramen för detta projekt byggs också en 

unik databas med över 450 riskkapitalutköp 

upp och sammankopplas med detaljerad bok-

sluts- och ägarinformation över juridiska per-

soner i Sverige.

projektansvarig: lars persson

projektdeltagare: erika färnstrand  

damsgaard, pehr-johan norbäck,  

martin olsson och joacim tåg

i detta projekt analyseras dels de snabbväx-

ande företagens betydelse för sysselsättning 

och jobbskapande, dels hur det institutionella 

ramverket påverkar de snabbväxande företagen.

För att analysera hur det institutionella ram-

verket kan förväntas påverka de snabbväxande 

företagen används den s.k. kompetensblocks-

teorin. Enligt denna teori drivs tillväxten på 

företagsnivå av en ständigt fortgående process 

där ny kunskap upptäcks, skapas och appliceras. 

Kompetensblocket består av de nyckelaktörer 

med kompletterande kompetenser som erford- 

ras för att generera och kommersialisera nya 

affärsidéer: uppfinnare, entreprenörer, indust-

rialister, venturekapitalister, aktörer på andra- 

handsmarknaderna, utbildad/yrkeskunnig  

arbetskraft och kompetenta kunder. 

projektansvarig: magnus henrekson

projektdeltagare: mikael stenkula  

och dan johansson (ratio)

7. Politik för snabbväxande företag 

8. Realekonomiska effekter av riskkapital 

ENTREPRENÖRSKAPETS EKONOMI
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förhållandet mellan entreprenörer och 

etablerade företag inom innovationsindust-

rin är komplext. Tidigt i innovationsprocessen  

konkurrerar entreprenörer med stora etable-

rade företag inom FoU. Senare i innovations-

processen går entreprenörsföretagen antingen  

själva in på produktmarknaden eller också blir  

de attraktiva uppköpskandidater som de etab-

lerade företagen konkurrerar om för att överta. 

Kunskapen om hur konkurrenslagar påverkar 

effektiviteten på denna typ av marknader är 

dock begränsad. I synnerhet gäller att konkur- 

renslagarna inte endast påverkar intensiteten i 

konkurrensen mellan de etablerade företagen,  

utan också mellan de etablerade företagen och 

entreprenörerna. Dessutom påverkar konkur-

renslagarna också värdet av att använda inno-

vationer både för etablerade företag och  

entreprenörer. En ökad förståelse för dessa  

effekter torde därför vara av stort värde för  

utformningen och tillämpningen av kon- 

kurrenslagarna i FoU-intensiva branscher.

Syftet med detta projekt är att såväl teoretiskt 

som empiriskt studera hur utformningen och 

tillämpningen av konkurrenslagar påverkar  

effektiviteten och välfärden på marknader där 

etablerade företag möter konkurrens från  

entreprenörsföretag. 

projektansvarig: lars persson 

projektdeltagare: pehr-johan norbäck  

och joacim tåg

en modern ekonomis tillväxt beror på dess 

förmåga att skapa ny kunskap och att använda 

denna i kommersiella syften. Entreprenörskap 

i form av nyföretagande spelar här en viktig  

roll. Modern forskning visar att nya företag 

ofta använder sig av ny kunskap för att kunna  

konkurrera med etablerade företag. Dessa 

företag är därför viktiga för ekonomisk tillväxt 

och dynamik. Dock är inte alla nya företag  

lika viktiga. Endast de företag som växer  

kraftigt, använder ny kunskap och slår ut  

obsoleta företag har en sådan påverkan.

Syftet med detta forskningsprojekt är att kunna  

förstå vad som leder till att denna typ av snabb-

växande företag skapas och kan utvecklas och 

hur dessa företag kan påverka tillväxten regio-

nalt och nationellt.

projektansvarig: frédéric delmar

10. Kontextens betydelse för tillväxtorienterat 
entreprenörskap i Sverige och Europa 

9. Entreprenöriella innovationer och  
konkurrenspolitik 
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TJÄNSTESEKTORNS EKONOMI

skattesystemet i ett land har alltid varit före-

mål för debatt och analys av såväl lekmän som 

politiker och ekonomer. Skattestrukturen i en 

ekonomi kan vara avgörande för hur närings-

livet utvecklas, vilket i sin tur påverkar ett 

lands sysselsättning, tillväxt och välfärd.

Skatterna i Sverige upptar en väsentlig del av 

vår vardag. Även om skattenivån har sjunkit  

något under senare tid brukar en samlad be-

dömning ge vid handen att skatternas andel 

av BNP ligger strax under 50 procent, vilket 

tillsammans med Danmark är den högsta 

nivån i världen.

Det höga aggregerade skattetrycket i Sverige 

innebär att skatter många gånger påverkar de 

ekonomiska beslut som fattas av individer och 

företag. Samtidigt har det svenska skattesys-

temet och dess struktur varit föremål för om-

vandling och kraftiga förändringar. Dagens 

svenska skattesystem har växt fram genom 

en mängd beslut under årens lopp, inklusive 

större eller mindre skattereformer. Skatte- 

strukturen och dess påverkan på näringslivet 

var t.ex. helt annorlunda för 100 år sedan.

Syftet med detta projekt är att beskriva och 

analysera det svenska skattesystemets utveck-

ling i ett långsiktigt historiskt perspektiv 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 pro-

jektet kommer dels skattesystemets utform-

ning och utveckling att kartläggas i ett långsik-

tigt perspektiv, dels kommer skattesystemets 

funktion och hur detta påverkat ekonomin i 

allmänhet och näringslivets struktur, utveck-

ling och organisering i synnerhet att analy-

seras.

projektansvarig: mikael stenkula

projektdeltagare: gunnar du rietz,  

magnus henrekson, daniel waldenström  

och dan johansson (ratio)

11. Det svenska skattesystemet i ett historiskt 
och entreprenöriellt perspektiv 
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inom programmet samlar ifn forskning om 

näringslivets utveckling med betoning på 

tjänstesektorns förutsättningar och villkor. 

Det har blivit svårare att skilja på industri- och 

tjänsteföretag och programmets forskning är 

i hög grad även relevant för de industriföretag 

som bakar in tjänster i sina produkter.

Att tjänster inte går att “ta på” har inneburit en 

utmaning för de traditionella sätten att mäta 

BNP, tillväxt och investeringar. IFN deltar i ett 

internationellt samarbetsprojekt som syftar 

till att förstå de immateriella investeringarnas 

bidrag till innovationer, konkurrenskraft, till-

växt och produktivitet i Europa.

Inte minst bland de offentligt finansierade 

tjänsterna kan en stor effektiviseringspotential 

finnas. Inom programmet studeras samspelet 

mellan väljare och politiker kring de offentliga 

tjänsterna. I fokus ligger valet mellan offentlig 

och privat drift och vilka konsekvenser det har 

för tjänsternas kostnader och kvalitet.

Minimilöner är särskilt relevanta för tjänste-

sektorn eftersom de är bindande i flera tjänste- 

yrken. Forskningsprogrammet rymmer en 

kartläggning av minimilönernas nivåer och 

grad av differentiering på ett antal avtalsom-

råden och en undersökning av minimilönernas 

effekter på sysselsättning och andra viktiga  

utfall på arbetsmarknaden. 

Även effekterna av anställningsskydd uppvisar 

stora skillnader mellan branscher. För många  

ungdomar och invandrare fungerar tjänste-

sektorn som en inkörsport till arbetslivet sam-

tidigt som ett restriktivt anställningsskydd 

har visat sig försvaga dessa gruppers ställning 

på arbetsmarknaden. Effekterna av anställ-

ningsskydd finns sammanfattade i bokform av 

Per Skedinger, som även driver ett forsknings-

projekt om LAS-reglerna. 

Bland programmets huvudfinansiärer finns 

Almega, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stif-

telse, samt Europeiska kommissionen under 

dess sjunde ramprogram.

programchef: henrik jordahl

Tjänstesektorns ekonomi 
Ett vitalt näringsliv är i ständig utveckling. Sedan länge 
märks detta i Sverige genom att industrisamhället övergår 
i en tjänsteekonomi. Liksom i andra OECD-länder står 
tjänstesektorn i dag för mer än tre fjärdedelar av den totala 
sysselsättningen om även de offentligt finansierade tjänsterna  
räknas med.

”Inom program-
met studeras 

samspelet  
mellan väljare 

och politiker 
kring de  

offentliga  
tjänsterna.”

HENRIK JORDAHL
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I detta projekt siktar vi på att förstå de imma-

teriella investeringarnas bidrag till innovatio-

ner, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet 

i Europa.

För närvarande behandlas (nästan alla) imma- 

teriella investeringar som intermediära insats- 

faktorer i produktionsprocessen. Detta inne-

bär att de inte antas skapa några varaktiga  

tillgångar för företag eller ekonomier. Vissa  

kunskapsinvesteringar räknas som sådana i  

centrala ekonomiska storheter som BNP (till 

exempel mjukvara). Men FoU och andra kun-

skapsinvesteringar (t.ex. investeringar i human- 

kapital genom internutbildning, investeringar 

i anseende och investeringar i organisations-

kapital) behandlas som löpande utgifter, inte 

som investeringar. Enligt dagens konventioner  

är därmed investeringar och BNP i en ekono-

mi som spenderar en krona mer på varje typ 

av kunskapsinvestering inte annorlunda  

än i en ekonomi där företagen ökar sina ut-

gifter för luftkonditionering med lika mycket.  

Projektet kommer att samla in data för ett 

brett spektrum av kunskapsinvesteringar, på 

makro- och mikronivå, och inkorporera dessa  

i makro- och mikroekonomiska prestations-

mått för att förbättra vår förståelse av kun-

skapsdrivna ekonomier och företag.

COINVEST är ett samarbetsprojekt mellan sju 

europeiska forskningsorganisationer (i Belgien,  

Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, 

Sverige och Tyskland). Projektet finansieras 

med stöd från Europeiska kommissionen under  

dess sjunde ramprogram.

projektansvarig: henrik jordahl

projektdeltagare: harald edquist

1. COINVEST – Competitiveness, Innovation 
and Intangible Investment in Europe 

TJÄNSTESEKTORNS EKONOMI

syftet med detta projekt är att undersöka 

effekterna av skatter, närmare bestämt arbets- 

givaravgifter, på sysselsättning i tjänstesektorn.  

Ekonomisk teori pekar på motverkande 

effekter av förändrade arbetsgivaravgifter. 

En sänkning av sådana avgifter stimulerar 

efterfrågan på arbetskraft på kort sikt, men  

på längre sikt kan lönerna drivas upp när  

dessa omförhandlas, vilket minskar syssel- 

sättningen.

I projektet undersöks effekter på antalet 

anställda, antalet arbetstimmar och löner av 

de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar 

under perioden 2007–2009 i en specifik sektor, 

nämligen detaljhandeln. Projektet kan bidra 

till mer kunskap i främst två avseenden. För 

det första finns det möjlighet att undersöka  

effekter av sänkta arbetsgivaravgifter på vari-

abler som studerats i mycket liten utsträck-

ning eller inte alls i forskningslitteraturen, 

nämligen egentliga löner (istället för löne-

summor per anställd) och arbetstimmar. För 

det andra är studien fokuserad på ungdomar, 

vilket är en grupp som hittills endast ett fåtal 

studier beaktat.

projektansvarig: per skedinger 

2. Beskattning och sysselsättning i tjänstesektorn 
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allt fler offentligt finansierade tjänster ut-

förs av privata producenter. Projektet studerar  

vilka konsekvenser valet mellan offentlig och 

privat drift har för tjänsternas kostnader och 

kvalitet. 

Internationella studier tyder på att offentliga  

upphandlingar av transporter och tekniska 

verksamheter kan leda till besparingar på upp 

till 30 procent jämfört med offentlig produktion.  

För mjukare verksamheter är besparingspoten-

tialen betydligt lägre; för sjukvården högst  

osäker. Konkurrensverket har gjort bedöm-

ningen att offentlig verksamhet för omkring 

250 miljarder kronor skulle kunna öppnas för 

konkurrens mellan privata producenter. Sam-

tidigt innebär produktion i privat regi en kont-

rollförlust för den offentliga uppdragsgivaren  

med risk för att verksamhetens kvalitet blir  

lidande.  

En utgångspunkt är att olika offentliga tjänster  

lämpar sig olika väl för kontraktsavtalad 

verksamhet. Skillnader mellan offentlig och 

privat drift uppstår i ett samspel mellan drifts-

form, konkurrens och verksamhetens kontrakts- 

förutsättningar. Projektet kommer bland annat  

att resultera i en översiktsartikel om outsourcing  

av offentligt finansierade tjänster och en em-

pirisk studie av svenska kommuner.

projektansvarig: henrik jordahl

projektdeltagare: fredrik andersson,  

mikael elinder och erik lindqvist 

3. Offentlig och privat produktion av  
offentligt finansierade tjänster 

syftet med detta projekt är dels att kartlägga 

minimilönernas nivåer och grad av differen-

tiering på ett antal avtalsområden i Sverige 

och dels att undersöka vilka effekter minimi-

lönerna har på sysselsättning och andra viktiga  

utfall på arbetsmarknaden.

Med anledning av Laval-domen och ett ökat 

inflöde av utstationerad arbetskraft på den 

svenska arbetsmarknaden har de svenska  

minimilönernas utformning debatterats flitigt 

under senare år. Under 2009 initierades ett 

projekt om minimilöner i den svenska detalj-

handeln. I projektet studeras minimilönernas  

effekter på sysselsättning och arbetstimmar 

under perioden 1998–2008. Detaljhandeln är 

av särskilt intresse att studera eftersom man 

både haft stora minimilöneökningar under 

perioden och har många anställda som berörs 

av förändrade minimilöner. Eftersom deltids-

arbete är vanligt är det också möjligt att an-

passningar sker via förändrade arbetstimmar 

per anställd och inte bara via förändrat antal 

anställda.

projektansvarig: per skedinger 

4. Minimilöner i Sverige 
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projektet studerar vilka effekter lagstift-

ningen om anställningsskydd har  i Sverige 

och i andra länder.

Under de senaste åren har den empiriska  

forskningen om anställningsskyddet vuxit  

explosionsartat. Ett första syfte i projektet är 

därför att kartlägga och kritiskt diskutera den 

omfattande internationella forskningen på 

området och att identifiera kunskapsluckor. 

Ett andra syfte är att undersöka vilka effekter 

anställningsskyddet har för den svenska arbets- 

marknadens funktionssätt och för svenska  

multinationella företags verksamhet i andra  

länder. Här finns möjlighet att utnyttja reformer  

av LAS för att identifiera effekter på syssel-

sättningsflöden av förändrade regler för upp-

sägningstider för olika grupper på den svenska  

arbetsmarknaden. En ytterligare möjlighet är  

att studera vilken betydelse skillnader i an-

ställningsskyddets styrka mellan olika länder 

och över tiden har för sysselsättningen i svenska  

multinationella företag verksamma utom-

lands. 

projektansvarig: per skedinger

projektdeltagare: fredrik heyman  

och pehr-johan norbäck 

5. Anställningsskydd 

TJÄNSTESEKTORNS EKONOMI

i det här projektet studeras de industrinära 

tjänsternas betydelse för tillverkningsindust-

rin, tjänstesektorn och hela den svenska eko-

nomin. Speciellt fokus ligger på outsourcing 

av producenttjänster och vad detta har för  

effekter på produktivitet och arbetsmarknad.  

projektansvarig: roger svensson

6. Industrinära tjänster i den svenska ekonomin 

i projektet studeras samspelet mellan väljare 

och politiker kring de offentliga tjänsterna.  

Hur reagerar väljarna när utbud av och priser 

på de offentliga tjänsterna förändras?

Offentlig konsumtion utgör 51 procent av de  

offentliga utgifterna i Sverige och består nästan  

helt av tjänster. Väljarnas efterfrågan på tjäns-

ter som vård, utbildning och omsorg tillgodo-

ses på olika sätt i olika kommuner och lands-

ting. Väljarnas uppfattningar fångas bland 

annat med hjälp av intervjuundersökningar, 

som de svenska valundersökningarna.

projektansvarig: henrik jordahl

projektdeltagare: mikael elinder och panu 

poutvaara (helsingfors universitet)

7. Offentliga tjänster i väljarnas ögon 
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i det här projektet studeras hur näringslivets 

struktur och utveckling påverkas av kommu-

nernas beslut om graden av egenproduktion.

Tjänsteinköp står för en betydande och växan-

de del av kommunernas kostnader. Tidigare  

forskning har behandlat hur kvalitet och kost-

nader påverkas av om offentligt finansierade 

tjänster utförs av privata företag eller i offent- 

lig regi. Detta projekt går bortom denna fråge- 

ställning och studerar hur näringslivets struk-

tur och utveckling påverkas av kommunernas 

beslut om graden av egenproduktion. Den se-

naste tidens policydiskussion har allt mer in-

riktats på att de offentliga tjänsterna kan ha en 

stor påverkan på det regionala näringslivets 

utvecklingspotential.

Det empiriska tillvägagångssättet är att koppla 

samman och analysera SCB-data för kommu-

nernas räkenskaper, med registerbaserad ar-

betsmarknadsstatistik och individdatabaser.   

För att kunna fastställa kausala effekter av  

valet mellan egenproduktion och tjänsteinköp 

studeras även de mekanismer som avgör tjänste- 

inköpens omfattning, såsom demografiska 

och politiska faktorer.

projektansvarig: henrik jordahl

projektdeltagare: mikael elinder

8. Offentliga tjänsteköp och regional  
näringslivsutveckling 

projektet syftar till att fördjupa studiet av 

gränsen mellan marknad och hierarki/byrå-

krati. 

Projektet motiveras dels av att det finns 

en rad frågor kring den offentliga sektorns 

organisation som endast i blygsam omfattning 

varit föremål för analys med denna utgångs-

punkt, dels av att man saknat ett enhetligt 

konceptuellt ramverk för att studera och ana-

lysera hur incitament bestäms på marknader, 

i hierarkier/byråkratier och i gränsytan mellan 

marknader och organisationer. Projektets syfte 

är att dels utveckla teorin för hur incitament 

inne i organisationer och på marknader  

bestäms, dels tillämpa denna teori på frågor 

kring organisationen av offentlig verksamhet 

med särskilt fokus på svensk sjukvård.

projektansvarig: fredrik andersson

9. Incitament i organisationer och på  
marknader: En utveckling av flerdimensionell 
principal-agentteori med tillämpning på  
privatisering, konkurrens och outsourcing 
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TJÄNSTESEKTORNS EKONOMI

detta projekts syfte är att studera långsiktiga 

effekter av subventionerad barnomsorg på ar-

betskraftsutbud och tillgång till humankapital.

Tillgång till barnomsorg kan ha betydelse för 

det långsiktiga arbetskraftsutbudet genom att 

påverka dels barnafödande, dels barns utveck-

ling, hälsa och framtida humankapital. Kun-

skap om vad som påverkar barnafödandet är 

viktig i dagens Europa där låga födelsetal och 

en åldrande befolkning ökar försörjningsbör-

dan. I ett kunskapssamhälle är det också cent-

ralt att veta vad som påverkar förutsättningar-

na för humankapitalackumulation. Detta är 

av vikt både för ekonomisk tillväxt och för att 

motverka att barn i resurssvaga miljöer ham-

nar på efterkälken.

Projektet skall besvara tre frågor:

1) Hur påverkar barnomsorgskostnader barna-

födandet? För att besvara denna fråga utnytt-

jar vi den exogena variation i förändringen 

av barnomsorgsavgifterna för familjer i olika 

kommuner och inkomstlägen som följde av 

maxtaxereformen 2002.

2) Hur påverkar förskolan barns och föräldrars 

hälsa på kort sikt? Studien baseras på patient-

register och den variation i barnomsorgsnytt-

jande som följde av maxtaxereformen.

3) Hur påverkar förskolan individers human-

kapital? Hälso- och utbildningsutfall i vuxen-

livet kommer att studeras. Studien utnyttjar 

rumslig och tidsmässig variation i 1970-talets 

barnomsorgsexpansion.

projektansvarig: anna sjögren

projektdeltagare: helena svaleryd,  

eva mörk (institutet för arbetsmarknads-

politisk utvärdering, ifau), mårten palme  

och per pettersson-lidbom (stockholms 

universitet), jonathan gruber (massachusetts 

institute of technology, mit) och maria 

sáez-martí (university of zurich)

10. Barnomsorgens effekter på det långsiktiga 
arbetskraftsutbudet 
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i det här projektet använder vi svenska data 

från den militära mönstringen för att studera 

personlighetens betydelse för lön, inkomst 

och arbetslöshet.

I jobbannonser betonas ofta personliga egen-

skaper som stresstålighet, självdisciplin och 

social förmåga. De empiriska beläggen för att 

andra personliga egenskaper än intelligens 

påverkar utfallet på arbetsmarknaden är dock 

förvånansvärt svaga. En möjlig orsak till det-

ta är att de flesta studier av personlighet och 

utfall på arbetsmarknaden använder person-

lighetsmått som bygger på enkätsvar. I projek-

tet använder vi ett mått på personlighet från 

den militära mönstringen i Sverige. Måttet 

avser att beskriva de mönstrandes förmåga att 

klara av de psykologiska påfrestningarna av 

militärtjänst och bedöms av en psykolog efter 

en personlig intervju. Måttet kan även förvän-

tas fånga personliga egenskaper som är viktiga 

på den civila arbetsmarknaden.

projektansvarig: erik lindqvist

projektdeltagare: roine vestman (institutet 

för finansforskning, sifr)

12. Personlighetens betydelse för utfall  
på arbetsmarknaden 

ofta betonas den centrala betydelse som med-

arbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – 

spelar för företagens produktivitet. I detta pro-

jekt studeras fördelningen av humankapital 

mellan olika företag över tid.

I många länder, däribland Sverige, har löne-

spridningen ökat trendmässigt under en följd 

av år. En viktig fråga att besvara är i vilken 

grad detta fenomen beror på att arbetskraft 

med stort humankapital i allt högre grad kon-

centreras till vissa företag och i vilken grad det 

beror på att produktivitetsskillnaderna mellan 

företag ökat av andra skäl. Vår förhoppning är 

att projektet kan bidra till en ökad förståelse 

för drivkrafterna bakom de förändringar i 

lönefördelningen som kunnat observeras de 

senaste 20 åren. Dessa insikter kommer även 

att kunna ge ökad förståelse för krafterna ba-

kom produktivitetsutvecklingen mer generellt.

projektansvarig: jonas vlachos 

projektdeltagare: christina håkanson 

(stockholms universitet) och erik lindqvist

11. Det kunskapsrika företagets framväxt 
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i projektet undersöks om studenter som 

läser mer matematik och naturvetenskap på 

gymnasiet får högre lön och har högre san-

nolikhet att ha ett arbete i trettioårsåldern. 

För att isolera de kausala effekterna av mer 

matematik och naturvetenskap, används en 

s.k. regression discontinuity-metod, där stu-

denter jämförs som har samma preferenser  

för att läsa naturvetenskaplig eller teknisk 

linje, men som hamnat på olika sidor av in-

tagningsgränsen på grund av marginella skill-

nader i grundskolebetyg. Genom att jämföra 

sådana par av individer, där en av individerna 

kom att läsa på naturvetenskaplig eller teknisk 

linje, medan den andra individen kom att läsa 

på en linje med mindre av matematiskt och 

naturvetenskapligt innehåll, kan vi dra slutsat-

ser om effekterna av att läsa olika utbildning-

sinriktningar.

projektansvarig: karin edmark

projektdeltagare: oskar nordström skans 

(institutet för arbetsmarknadspolitisk  

utvärdering, ifau)

14. Effekter av matematik och naturvetenskap  
i gymnasiet på lön och sysselsättning 

vi undersöker hur elevernas möjlighet att 

välja mellan olika kommunala skolor påverkat 

elevernas resultat. Leder skolval och konkur-

rens till bättre resultat genom att eleverna hit-

tar rätt skola, att alla skolor blir bättre och alla 

lär sig mer? Eller finns det även förlorare av 

ökad valfrihet?

Dessa frågor ska projektet försöka besvara.  

Sedan början av 1990-talet har elever och 

föräldrar kunnat välja mellan olika kommu-

nala skolor och friskolor. Enligt tidigare for-

skning har konkurrensen från friskolorna lett 

till bättre resultat för alla elever. Effekterna av 

att välja mellan kommunala skolor har inte 

undersökts i samma utsträckning, trots att 

denna reform potentiellt kan ha haft nog så 

stora effekter som friskolereformen.

projektansvarig: karin edmark

projektdeltagare: verena niepel (centre  

for european economic research, mannheim) 

och markus frölich (university of 

mannheim)

13. Effekter av skolval 

TJÄNSTESEKTORNS EKONOMI
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el kan inte lagras. Konsumtionen och pro-

duk tionen måste därför balanseras mycket  

noga för att undvika störningar i nätet och 

därmed elavbrott. Eftersom kostnaden för att 

bygga konkurrerande elnät är för hög, är den-

na del av marknaden reglerad. Den nordiska  

elmarknaden kan därför karakteriseras som 

en marknad med reglerad konkurrens. 

Liberaliseringen har inte skett utan motstånd. 

Många har ifrågasatt om konkurrens på el-

marknaden överhuvudtaget kan fungera. Ett 

problem är att ett fåtal företag står för den 

största delen av produktionen på den nordiska  

elmarknaden, och att det är svårt för utom-

stående att ta sig in på marknaden. För att 

förstå elmarknaden är det viktigt att undersöka  

konkurrensförhållanden på marknaden för  

elproduktion och studera ändamålsenlig  

reglering av elnäten. Elmarknadsprogrammet  

bedriver forskning inom båda dessa områden. 

Syftet med elprogrammet är att utifrån ved-

ertagen nationalekonomisk teori och ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv studera el-

försörjningens organisering, funktionssätt och 

reglering.

Programmet är samfinansierat av Energimyn-

digheten, de tre stora producenterna på den 

svenska elmarknaden (Vattenfall, Fortum och 

E.ON), Svenska Kraftnät som är systemopera-

tör, och svarar för driften av stamnätet, samt 

basindustrins energisamarbete SKGS.

programchef: thomas tangerås

Elmarknadens ekonomi

En kostnadseffektiv och miljövänlig elförsörjning på en 
liberaliserad elmarknad förutsätter en väl fungerande 
marknad för elproduktion där även företagens långsiktiga 
investeringsincitament beaktas. Att konkurrensutsätta 
produktionen är dock inte tillräckligt. Elnätet måste ha 
tillräcklig kapacitet för att frakta elen från producenterna 
till konsumenterna. 

”Det är svårt  
för utomstående 

att ta sig in på 
marknaden.”

THOMAS TANGERÅS
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den 14–17 juni 2010 arrangerade elmarknads-

gruppen vid IFN doktorandkursen ”Empirical  

Methods in Industrial Organization and Energy  

Economics”. Kursen leddes av professor Frank 

A. Wolak, Stanford University, och ägde rum 

på Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med 

kursen var att introducera studenterna till sta- 

tistiska metoder för att undersöka elmarknader,  

bland annat vid skattning av konkurrens. 

Kursen var en stor framgång med ett 50-tal 

deltagare från de nordiska länderna.

Doktorandkurs 

Deltagare i doktorandkursen.

Professor Frank A. Wolak.

ELMARKNADENS EKONOMI
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överföringskapaciteten i det nordiska stam-

nätet har stor betydelse för elpriserna i Nor-

den. För att koordinera driften och underhål-

let av nätet mellan länderna har det framförts 

önskemål om att lyfta ansvaret för stamnätet 

från nationell till nordisk nivå. I denna studie  

ställs frågan vad som skulle hända om man 

skapade en gemensam regleringsmyndighet 

och en gemensam systemoperatör med ansvar  

för driften av hela stamnätet. En viktig slutsats 

är att en gemensam regleringsmyndighet är 

en bra idé ifall man förmår balansera de olika 

ländernas politiska inflytande över reglerings-

myndigheten.

projektansvarig: thomas tangerås 

den nordiska elmarknaden tillämpar margi-

nalprissättning, där all producerad el – billig  

som dyr – betalas med samma pris. Vissa  

större elkonsumenter menar att detta för-

farande ger producenterna för stora vinster 

på konsumenternas bekostnad. I denna teo-

retiska uppsats studeras diskriminerande 

prissättning, där billig produktion får mindre 

betalt än dyr produktion. Studien indikerar  

att metoden troligen ökar osäkerheten och 

produktionskostnaderna på elmarknaden.

projektansvarig: pär holmberg

projektdeltagare: eddie anderson  

(university of sydney) och andrew philpott 

(university of auckland)

2. Diskriminerande prissättning kan öka  
osäkerheten och produktionskostnaderna  
på elmarknaden

1. Bör vi ha en gemensam regleringsmyndighet 
och systemoperatör för det nordiska stamnätet? 

i denna studie utvecklas och testas en teori 

som visar att politiska institutioner är av-

görande för hur oljepriset påverkar den reala  

växelkursen i oljeexporterande länder. En 

viktig slutsats i studien är att naturresurs-

beroende länder genom att stärka den demo-

kratiska processen, rättssystemet och byråkratin  

kan undvika den naturresursförbannelse som 

orsakas av kraftiga svängningar i den reala 

växelkursen.

projektansvarig: johanna rickne

3. Politiska institutioner påverkar reala växel-
kurser i oljeexporterande länder
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elmarknadsauktioner fungerar så att el-

producenterna binder sig vid en utbudskurva 

som anger hur mycket de är villiga att pro-

ducera till olika priser. Vanligtvis är budkurvan 

trappstegsformad. Det minsta prissteget och 

det minsta kvantitetssteget anger de minsta 

belopp som priset respektive utbudet tillåts 

öka med i auktionen. Tidigare forskning har 

visat att trappstegsformad budgivning kan 

leda till ökad volatilitet i priserna. Vi visar att 

problemet undviks om auktionen utformas så 

att det minsta kvantitetssteget är litet relativt 

det minsta prissteget.

projektansvarig: pär holmberg  

projektdeltagare: david newbery  

(university of cambridge) och daniel ralph 

(university of cambridge)

4. Storleken på pris- och kvantitetsstegen kan 
påverka budgivningen i elmarknadsauktioner

det typiska måttet på marknadsmakt är 

skillnaden mellan pris och skattad marginell 

produktionskostnad. Vattenkraften står för  

en stor del av utbudet på den nordiska  

marknaden. Problemet är att marginalkost-

naden av att producera med vatten inte 

är direkt observerbar. Kostnaden består 

endast i det förväntade värdet av att för-

skjuta produktionen på framtiden, det s.k. 

vattenvärdet. Eftersom terminspriserna på el 

också säger något om det förväntade elpriset, 

innehåller terminspriserna information 

om vattenvärdet. I detta projekt studeras 

sambandet mellan terminspriser, spotpriser 

och marknadsmakt på en marknad där 

vattenkraft är viktig för elförsörjningen. 

projektansvarig: sven-olof fridolfsson

5. Används vattenkraften för att pressa upp  
elpriserna? 

patrycja cieszkow
ska
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det låga kapacitetsutnyttjandet av svensk 

kärnkraft har väckt stark kritik. Elbolagen 

anklagas för att utöva marknadsmakt genom 

att medvetet hålla nere kärnkraftsproduk-

tionen och därigenom öka priset och lönsam-

heten på övrig produktion. Andra menar att 

det låga kapacitetsutnyttjandet återspeglar 

åratal av eftersatt underhåll. I båda fallen  

riktas hård kritik mot politiker. Om bolagen  

utnyttjar sin marknadsställning för att driva  

upp elpriset, beror det på en misslyckad 

avreglering som politikerna bär det yttersta 

ansvaret för. Politiska beslut gjorde också att 

kärnkraftsindustrin under lång tid levde under  

föreställningen att kärnkraften skulle läggas 

ner och därför saknade incitament att under-

hålla kärnkraftverken.

Existerande empirisk forskning antyder att 

konkurrensen på den nordiska elmarknaden 

fungerar väl (Fridolfsson och Tangerås, 2009). 

Detta har man kommit fram till genom att un-

dersöka om elpriset överstiger kostnaden av 

att producera den dyraste elen. Om så är fall-

et tyder det på bristande konkurrens eftersom 

elbolagen lyckas sälja el för ett pris som över-

stiger konkurrenternas merkostnad av att pro-

ducera extra el. Att underutnyttja kärnkraften 

är ett alternativt sätt att pressa upp priserna 

och märks inte som en skillnad mellan elpriset 

och kostnaden av den dyraste elproduktionen. 

Istället ersätts den billiga kärnkraften av dyrare  

elproduktion, till exempel import av dyr kol-

kraft. Den existerande forskningen har därför  

inget att säga om kärnkraftens roll för de senaste 

årens höga priser.

Därför har docent Thomas Tangerås och fil.dr 

Sven-Olof Fridolfsson startat ett forsknings-

projekt vid IFN för att studera möjligheterna 

att utöva marknadsmakt genom att hålla till- 

baka kärnkraften. Hypotesen att bolagen 

håller tillbaka den billigaste produktionen för 

att pressa upp priset kan vid en första anblick 

förefalla orimlig: om man ska minska produk-

tionen torde det alltid vara lönsammare att 

börja med stänga ner de dyra kraftverken. 

Flera faktorer antyder dock att det även kan 

vara lönsamt att använda kärnkraften för att 

driva upp priset.

Det låga kapacitetsutnyttjandet  
av svensk kärnkraft 

Elpriserna nådde de två senaste vintrarna rekordnivåer. 
Under enstaka timmar steg elpriset till över 10 kr per kWt 
(att jämföra med vanliga prisnivåer på 50 öre) och även det 
genomsnittliga priset var högt sett ur ett historiskt perspektiv. 
Ett flertal faktorer, däribland kylan, flaskhalsar i elnätet 
och avstängda kärnkraftverk, bidrog till de höga priserna. 
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Alla kärnkraftverk måste stängas ner med jäm-

na mellanrum för underhåll och för att laddas 

med nytt bränsle. Det kan då vara lönsamt att 

förlägga underhåll och uppgraderingar till de 

perioder som ger störst effekt på priset, till  

exempel vintern. På grund av att det kostar att 

omstarta ett kärnkraftverk kan det även vara 

lönsammare att dra ut på underhållet istället 

för att starta kärnkraftverket och dra ner an-

nan produktion. Det är speciellt lönsamt att 

dra ner kärnkraften på en marknad som, lik-

som den nordiska, kännetecknas av mycket  

vattenkraft. Bortfall av kärnkraftsproduktion 

under sommaren och hösten kommer i viss 

mån att ersättas av högre produktion från vat-

tenkraften. Men ju mer vattenkraft som an-

vänds under hösten desto lägre blir vatten-

nivåerna i magasinen under vintern vilket i sin 

tur leder till högre vinterpriser. Vattenkraft in-

nebär alltså att bolagen kan tidigarelägga en 

del av underhållet till sommaren och hösten 

när priset är lågt och åtminstone delvis uppnå 

samma resultat: högre priser under vintern. 

En uppenbar faktor som gör det enklare att 

underutnyttja just kärnkraften är att beteendet  

är så svårt för utomstående att upptäcka. Om 

en reaktor står still, är det förmodligen svårt 

för en konkurrensmyndighet att argumentera 

mot ett bolag som påstår att reaktorn står 

still av säkerhetsskäl. Då underutnyttjande av 

kärnkraften inte driver en kil mellan elpriset 

och kostnaden av den dyra produktionen kan 

myndigheterna inte heller använda standard-

metoder för att upptäcka marknadsmakt.

Ytterligare en faktor är samägandet av den 

svenska kärnkraften, vilket underlättar ut-

övandet av kollektiv marknadsmakt. Vinsten 

av minskad produktion är att elpriset ökar. 

Ett högre elpris gynnar samtliga producenter 

på marknaden. Kostnaden består av minskad 

försäljningsvolym och, till skillnad från vinsten 

av minskad produktion, bärs kostnaden en-

bart av det bolag som drar ner sin produktion. 

Samägandet innebär att bolagen delar på kost-

naden för minskad försäljningsvolym vilket 

underlättar utövandet av marknadsmakt.

Projektet avser att undersöka under vilka  

förutsättningar som det är lönsamt respektive 

olönsamt att underutnyttja kärnkraften på en 

elmarknad som, i likhet med den nordiska,  

kännetecknas av mycket vattenkraft. Speciellt  

intressant är frågan hur lönsamheten av kärn-

kraftsutnyttjandet påverkas av ägarstrukturen, 

däribland samägandet av kärnkraften. Andra  

viktiga aspekter är att stora producenter som 

Vattenfall äger både vatten- och kärnkraft, 

samt att elintensiv industri kan vara medägare 

till kärnkraft, som i till exempel Finland. 

I slutändan är det en empirisk fråga huruvida  

och i vilken mån nivån på elpriserna berott 

på att de stora elbolagen utövat marknads-

makt. En viktig målsättning är därför att an-

passa analysen till nordiska förhållanden i 

syfte att jämföra teoretiska utfall med fak-

tiskt marknadsbeteende. Att påvisa marknads-

makt är utmanande. Ett högre kapacitetsut-

nyttjande av till exempel konsumentägda 

kärnkraftverk är konsistent med utövandet av 

marknadsmakt, men även med försummat 

underhåll till följd av det svenska beslutet att 

avveckla kärnkraften.

referens: 
Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås 

(2009), ”Market Power in the Nordic Electricity 

Wholesale Market: A Survey of the Empirical 

Evidence”. Energy Policy 37(9), 3681−3692.
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analyser av välfärdsstaten har främst 

beaktat problem av statisk natur. Det övergri-

pande syftet med detta forskningsprogram 

är att studera välfärdsstaten ur ett utveck-

lingsperspektiv. Hur påverkar välfärdssyste-

mens utformning incitamentsstrukturen och 

därmed de ekonomiska aktörernas beteende? 

Hur påverkas grundläggande sociala normer? 

Tyngdpunkten ligger på socialförsäkringar och 

s.k. “humantjänster”, inklusive sjukvård.  

projektansvarig: assar lindbeck 

projektdeltagare: mats persson  

(stockholms universitet)

1. Välfärdsstatens ekonomi 

huvudsyftet med projektet är att i en labo-

ratoriemiljö utvärdera moderna styrmedel för 

att bekämpa karteller.

De konkurrenspolitiska styrmedlen för att  

begränsa bildandet av olagliga karteller har 

under det senaste decenniet genomgått om-

fattande justeringar. Olika former av amnestier  

för kartellmedlemmar som självmant avslöjar 

karteller har införts i såväl USA som i EU och 

Sverige. Dessa konkurrenspolitiska instrument 

har lett till en dramatisk ökning av antalet  

upptäckta karteller. Det övergripande målet 

är dock inte att upptäcka fler karteller utan att 

avskräcka företag från att bilda karteller.

Till skillnad från fallet vid andra brott är offren 

 – konsumenterna – vanligtvis omedvetna 

om brottet. Därför är det närmast omöjligt 

att uppskatta antalet avskräckta karteller och 

således svårt att utvärdera effekterna av att 

bevilja amnesti. Projektets huvudsyfte är att 

utvärdera de nya styrmedlen i en laboratorie-

miljö där fiktiva marknader simuleras och där 

enskilda individer representerar företag och 

kan bilda karteller. Resultaten tyder på att  

effekterna av amnestiprogram inte enbart är 

positiva. Å ena sidan minskar amnestipro-

grammen benägenheten att bilda karteller.  

Å andra sidan upprätthålls högre priser inom 

de karteller som bildades trots amnesti- 

programmen. 

projektansvarig: sven-olof fridolfsson

2. Utvärdering av konkurrenspolitiska  
styrmedel för kartellbekämpning 

Enskilda forskningsprojekt 
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forskningens ökade internationalisering och 

specialisering har drastiskt ökat behovet av 

jämförelser mellan forskare och forskningsin-

stitutioner i samband med medeltilldelning, 

anställningar och utnämningar.

Tjänstetillsättningar och forskningsanslag 

kommer i framtiden att till stor del bero på 

hur enskilda forskares och forskarlags presta-

tioner bedöms utifrån olika kvantitativa mått. 

Det är därför inte bara viktigt att vara med-

veten om att ett visst mått kan ge en ensidig 

bild när två enskilda forskare jämförs. Måtten  

i sig kan också ha stor påverkan på hur fors-

kare arbetar och vilka frågor de väljer att forska 

om, beroende på vilken typ av forskning som 

belönas. En konsekvent användning av enbart  

ett enda jämförelsemått kan därmed få en 

avgörande betydelse för forskningsmiljöns  

utveckling.

Men trots detta behov råder ännu ingen kon-

sensus om hur dessa jämförelser ska utföras i 

praktiken. Detta forskningsprojekt utvärderar  

flera av de i dag vanligaste måtten på forsk-

ningskvalitet inom nationalekonomisk forsk-

ning. Huvudresultatet av dessa jämförelser  

är att det föreligger stora skillnader i utfall 

mellan de olika måtten. Skillnaderna gäller 

både fördelningen mellan toppen och botten 

av professorerna och hur deras inbördes rang-

ordning ser ut. Om man vill undvika felaktig  

fördelning av resurser bör därför flera olika 

mått på forskningskvalitet beaktas.

Ett annat område som studeras är vad som 

avgör graden av citering av publicerade artiklar.

Möjliga framtida studier undersöker hur sättet 

att mäta forskning påverkar faktiska publice-

ringsmönster samt hur meriterna för nyblivna  

svenska professorer i nationalekonomi ut-

vecklats.

projektansvarig: magnus henrekson 

projektdeltagare: daniel waldenström 

3. Hur bör forskningsprestationer mätas? 

projektet syftar till att analysera hur insti-

tutioner (samhällets spelregler) och sociala  

attityder påverkar ekonomisk tillväxt, och att 

undersöka samspelet mellan institutioner och 

sociala normer. Att fördjupa forskningen om 

institutionernas betydelse och att infoga  

sociala variabler i ekonomisk analys är viktigt 

för att bättre förstå variationer i tillväxt mellan  

länder.

I projektet bedrivs forskning på flera delom-

råden:

i) Sambandet mellan formella institutioner 

(lagar och regler) och tillväxt. Här studeras  

hur institutionell kvalitet och institutionell in-

stabilitet påverkar tillväxt och hur hänsynsta-

gande till institutioner påverkar den skattade 

relationen mellan statens storlek och tillväxt. 

4. Institutioner, sociala normer och ekonomisk 
tillväxt 
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Vidare undersöks hur kausaliteten mellan 

statens storlek, institutioner och tillväxt kan 

klarläggas.

ii) Sambandet mellan sociala attityder och till-

växt och hur och om normer om tolerans mot 

minoriteter påverkar tillväxt.

iii) Sambandet mellan formella institutioner 

och sociala attityder, exempelvis hur graden 

av marknadsekonomi påverkar tolerans, hur 

korruption varierar med statens storlek och 

hur religion påverkar tillit.

iv) Vilka faktorer som förklarar uppkomsten 

av omfördelande institutioner som social-

försäkringar och välfärdsstater.

Forskningen är huvudsakligen empirisk till 

sin karaktär och bygger på regressionsanalys i 

form av tvärsnittsstudier, men även teoretiska 

angreppssätt används i projektet.

projektansvarig: andreas bergh 

projektdeltagare: niclas berggren (ratio) 

trots att en majoritet av världens länder har 

proportionella valsystem är de flesta kvantiti-

va metoderna utvecklade för valsystem med 

majoritetsval. Syftet med detta projekt är att 

bidra till utvecklingen av kvantitiva metoder 

för att förstå proportionella valsystem bättre.

Både från ett teoretiskt och empiriskt perspe-

ktiv vet vi förvånsansvärt lite om hur olika fak-

torer påverkar politikten i proportionella val-

system. I detta projekt utvecklas empiriska  

metoder för att kunna ge svar på några av de 

centrala frågorna för proportionella valsystem.  

En av dessa frågor är hur mandatfördelningen 

mellan partier påverkar politiken. Ger t.ex. en 

ökad representation för främlingsfientliga par-

tier en mer restiktiv invandringspolitik? An-

dra frågor som kommer att undersökas inom 

detta projekt är vad som bestämmer ett partis 

förhandlingsläge och vilka effekter reformer 

av valsystemet kan ha på politiska utfall. För 

att besvara dessa frågor används kommunda-

ta från Sverige och Norge, liksom data från na-

tionella parlament. Flera av delprojekten ge-

nomförs i samarbete med utländska forskare.

projektansvarig: olle folke

5. Kvantitativ analys av proportionella  
valsystem 
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ENSKILDA FORSKNINGSPROJEKT

i detta projekt om ekonomisk politik och 

ekonomisk-politisk debatt i Sverige under efter- 

krigstiden redovisar Assar Lindbeck viktiga sam-

hällsekonomiska problem och kontroverser  

under denna period. Det görs med utgångs-

punkt från den egna positionen som forskare, 

utredare, ekonomisk-politisk rådgivare och 

samhällsekonomisk debattör.

Studien, som kommer att publiceras i bok-

form under 2011, tar bland annat upp pen-

ning- och finanspolitik, bostadspolitik, jord-

brukspolitik, striden om löntagarfonderna och 

välfärdsstatens problem, arbetslöshetspro-

blem och diskussioner om förändringar i det 

ekonomiska systemet inklusive den ökade  

interventionismen under 1960- och 1970-talen  

och den partiella liberaliseringen av det eko-

nomiska systemet i Sverige sedan senare 

hälften av 1980-talet.

projektansvarig: assar lindbeck

6. Ekonomisk politik och ekonomisk-politisk 
debatt i efterkrigstidens Sverige 
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ökad produktivitet utan bibehållen eller 

höjd kvalitet har dock ett begränsat värde. 

Därför månar vi om att utvärdera även de 

kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett  

viktigt mått i sammanhanget är hur ofta vi  

får artiklar publicerade i de högkvalitativa  

tidskrifter som får störst genomslag i forskar-

världen. 

Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och 

kvalitativa resultaten av vår forskning under 

2010 och jämför dessa med tidigare år. Vi  

redovisar också hur vi går till väga för att  

genomföra utvärderingen. 

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 utom-

stående forskare i huvudsak författar när de 

varit gästforskare vid IFN. I figur 1 anges an-

talet utgivna working papers åren 2001–2010. 

Antalet varierade mellan 17 och 24 per år till 

och med 2005. År 2006 ökade antalet utgivna  

working papers till 29 och ökningen fortsatte 

under 2007 då 40 working papers gavs ut. År 

2008 var ett absolut toppår i institutets his-

toria med 56 utgivna working papers. Denna 

toppnotering kan dels förklaras av en långsik-

tig produktivitetsökning som resultat av de se-

naste årens organisationsförändringar. Dels 

handlar det om en eftersläpningseffekt i form 

av att ett antal tidigare påbörjade uppsatser  

kunde färdigställas relativt snabbt i det mer 

produktiva arbetsklimatet. År 2010 var antalet 

utgivna working papers 40, vilket är en ökning 

med fem stycken från 2009. 

Att mäta antalet forskningsuppsatser som 

publiceras utanför IFN:s egen serie är inte lika 

enkelt. Främst beror detta på att vetenskapli-

ga publikationer kan ta sig olika former, men 

även på att det blir önskvärt att justera för om 

arbeten är ensamförfattade eller skrivna med 

kollegor utanför IFN etc. Ett första grovt mått 

erhålles genom en enkel summering av an-

talet publicerade tidskriftsartiklar och bokkap-

itel som givits ut i institutets digitala engelska 

särtrycksserie. Detta mått anges i figur 2 för 

perioden 2001–2010. Figuren redovisar även 

antalet engelska särtryck korrigerade för med-

författare som inte är verksamma vid IFN. An-

talet internationellt publicerade arbeten, med 

justering för externa medförfattare, låg i ge-

nomsnitt under tio per år till och med 2004, 

men har därefter stigit kraftigt till en nivå över 

25 per år, för att landa på 26 för år 2010. 

Nedgången i antalet working papers från 2008 

till 2009 återspeglas i tappet i antalet publice-

rade artiklar från 2009 till 2010, det vill säga 

med ett års eftersläpning. Det mönstret före-

Forskningsproduktionen  
vid IFN 2000–2010
Produktiviteten har ökat väsentligt under de senaste åren. 
Det gäller hur vi än mäter. 

FORSKNINGEN I  SAMMANDRAG
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Figur 3 visar antalet publicerade referee-

granskade tidskriftsartiklar med och utan 

justering för externa medförfattare. Även här 

ser vi en kraftig ökning under senare år. 2009 

var ett absolut toppår med 42 publicerade 

tidskriftsartiklar (28 med justering för externa 

medförfattare). 2010 var antalet 28 (18 med 

justering för externa medförfattare), vilket 

vi bedömer ligga i linje med vad som är 

realistiskt på lång sikt. Eftersom det finns en 

betydande eftersläpning från att en artikel blir 

accepterad för publicering till att den sedan 

ges ut är antalet accepterade artiklar ett bättre 

mått på forskningsproduktiviteten under 

ett visst år. Från och med 2006 samlas denna 

information in och publiceras fortlöpande på 

IFN:s webbplats. År 2010 antogs 43 artiklar och 

bokkapitel för publicering. Detta indikerar en 

fortsatt hög publiceringstakt under 2011–2012.
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figur 1 

antal working papers 

utgivna vid ifn, 2001–2010.

figur 2 

antal utgivna tidskriftsartiklar och  

bokkapitel på engelska, 2001–2010.

Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfat-
tare. 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.
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figur 3 

antal artiklar i referee-granskade  

tidskrifter, 2001–2010.
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Anm.: Den högra stapeln anger antalet artiklar 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.

faller rimligt och vi kan i så fall förvänta oss ett 

något bättre 2011 på grund av ökningen i an-

talet working papers från 2009 till 2010. 
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Måtten ovan fångar olika aspekter av den 

kvantitet forskning som producerats vid 

IFN. Men de fångar kvalitetsaspekter enbart 

i begränsad utsträckning. Det är stora 

kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter 

och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare 

att publicera sina arbeten i så högkvalitativa 

tidskrifter och bokserier som möjligt. Med 

enstaka undantag gäller att forskning som 

publiceras i ämnets topptidskrifter får ett 

mångdubbelt större genomslag än forskning 

som ges ut i mer undanskymda publikationer. 

För att ta hänsyn till publikationernas kvalitet 

har vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket 

redovisas i bilagan på sidan 67.

Figur 4 visar antalet kvalitets- och författar-

justerade publiceringspoäng. Här ser vi 

en ökning i utfallet för denna avgörande 

aspekt av forskningen under senare år. Den 

kvalitets- och författarjusterade publicerings-

poängen för 2010 uppgår till 78 (93 poäng 

utan författarjustering), vilket är en nedgång 

från toppåret 2009, men ligger i linje med den 

högre nivå som etablerats efter institutets 

omorganisation och namnbyte till IFN i 

mitten av 2000-talet. 

IFN:s forskare publicerar även böcker och av- 

handlingar – se tabell 1. Under 2010 publice-

rades tre internationella böcker av IFN-

forskare. Här kan särskilt nämnas Per Skedingers 

bok Employment Protection Legislation: 

Evolution, Effects, Winners and Losers, vilken 

är en unik sammanfattning och utvärdering av 

forskningen kring arbetsmarknadsregleringars 

effekter på sysselsättning och löner. Dessutom 

publicerades två internationella samlingsvoly-

mer med IFN-forskare som redaktörer. 

Som framgår av figur 3 och 4 har IFN:s forskare  

tillsammans mellan 2006 och 2010 i snitt 

legat på drygt 75 publiceringspoäng och ca 20 

publicerade artiklar (med justering för externa 

medförfattare). Detta är en kraftig ökning 

jämfört med institutets historiska genomsnitt 

och placerar oss bland de tre främsta i Sverige. 

Vår målsättning är att upprätthålla denna nivå 

under kommande år. 

figur 4 

antal publiceringspoäng baserat på ifn:s 

poängskala, 2001–2010.
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Anm.: Den högra stapeln anger antalet publiceringspoäng 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 medförfat-
tare). Kommentarer, noter och repliksvar ger en halv poäng. 

FORSKNINGEN I  SAMMANDRAG

tabell 1   

böcker och avhandlingar skrivna av  

ifn-forskare, 2005–2010.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Böcker på engelska 1   2 4 3 

Antologier på engelska 1 2 3 3 2 2 

Böcker på svenska  1 2 1  1 

Antologier på svenska 1 1 1 1 2 1 

Totalt 3 4 6 7 8 7
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utgivning på svenska
Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, 

dvs. att kommunicera sin forskning även utan-

för forskarsamhället, numera explicit ingår i 

IFN:s verksamhet är publikationer på svenska 

väsentliga. I de flesta fall skriver forskarna 

artiklar för svenskspråkiga tidskrifter som 

Ekonomisk Debatt, Ekonomiska Samfundets 

Tidskrift och Arbetsmarknad & Arbetsliv, men 

skrivandet kanaliseras även genom samlings-

volymer, expertrapporter, utredningar och 

böcker. Ofta handlar det om att popularisera 

egen och andras forskning. Ett annat viktigt 

inslag är att på forskningsbasis analysera 

frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. 

Vi ger ut dessa arbeten i institutets svenska 

särtrycksserie. Under 2010 innehöll denna 

serie 19 särtryck på svenska. Detta är en tydlig 

ökning jämfört med 2006–2008, men framför 

allt en slående ökning jämfört med första 

halvan av 00-talet.1 Därutöver kan nämnas 

att en bok och en antologi publicerades på 

svenska. 

För att på ett tydligt sätt samla uppsatser med 

stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade 

frågeställningar – skrivna på svenska eller 

engelska – startade vi 2006 en ny skriftserie 

kallad IFN Policy Papers. I denna serie utkom 

tio arbeten under 2010, en ökning från sju 2009. 

Dessutom startade vi våren 2007 en ny 

skriftserie med rubriken Forskningsöversikter. 

Där samlar vi kortare och längre rapporter 

som ger en översikt av forskningsläget på 

för IFN centrala områden. Översikterna ska 

vara författade av IFN-forskare. De kortare 

bidragen har i regel tidigare publicerats i 

IFN:s Nyhetsbrev. Övriga forskningsöversikter 

är ofta resultatet av de enskilda forskarnas 

samarbeten med myndigheter och andra 

uppdragsgivare. Under 2010 utkom en längre 

och tre kortare översikter. För att ytterligare 

synliggöra insatser inom ramen för den  

tredje uppgiften listas numera också populär-

vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Axess, 

Magasinet Neo, Arena osv. Under 2010 public-

erade IFN:s forskare fyra sådana artiklar.

Slutligen kan nämnas att IFN:s forskare i 

betydande grad deltagit i samhällsdebatten  

med egna inlägg i dagspress och andra 

tidningar. Totalt 26 debattartiklar publicerades 

under 2010, bl.a. sex bidrag på DN Debatt, sex 

i Dagens Industri och ett i Wall Street Journal. 

2008 och 2009 publicerades 10 respektive 23 

debattartiklar i dagspress.

figur 5  

antal arbeten i ifn:s svenska särtrycksserie, 

2001–2010.
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Anm.: Den högra stapeln anger antalet särtryck justerat för externa medförfattare. 
En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa medförfat-
tare som 0,58 osv., enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare).

1 2009 var nivån något högre, men skillnaden förklaras i första hand av att vi det året 
skrev ett antal uppsatser i IFN/IUI:s jubileumsbok: Henrekson, Magnus, red. (2009), 

IUI/IFN 1939–2009. Sjuttio års forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: 
Ekerlids.
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publiceringskanal poäng
 

Topp-5 tidskrifter inom economics: American Economic Review, Econometrica, 

Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics och Review of 

Economic Studies. Det kan sägas råda samsyn om att dessa fem står i särklass. 10

Topptidskrifter inom economics alldeles under topp-5, inkl. policyinriktade tidskrifter 

med mycket hög s.k. impact: Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic 

Literature, Brookings Papers on Economic Activity, Economic Policy och NBER  

Macroeconomics Annual. 8

Absoluta topptidskrifter utanför fältet economics, t.ex. Journal of Finance, American 

Political Science Review, Academy of Management Journal och American Journal 

of Sociology.  8

Övriga topptidskrifter inom economics rankade lägst nr 20 enligt de s.k. KMS, 

IF-måtten och Kodrzycki & Yus (2006) impact per tidskrift och per artikel. 6

Tidskrifter utanför economics som är listade i Social Sciences Citation Index, SSCI, 

och har en Impact Factor, IF, större än 2. 5

Tidskrifter inom economics i intervallet 21–40 enligt KMS och Kodrzycki & Yu och 

i intervallet 21–50 enligt IF-måttet. 4

Övriga tidskrifter inom economics som är poängsatta enligt IF-måttet samt tidskrifter 

utanför economics som är listade i SSCI med IF mellan 1 och 2. 3

Övriga referee-granskade tidskrifter utanför economics som är listade i SSCI. 2

Övriga referee-granskade tidskrifter. 1

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

I undantagsfall, t.ex. bidrag i Elseviers Handbook-serie, kan poängen bli lika hög som 

för bidrag i topptidskrift. 2–4

Övriga bokkapitel (boken bör vara registrerad i databasen EconLit). 1

bilaga

IFN:s poängsystem för kvalitetsjustering  
av forskningsproduktionen
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forts. bilaga
I sammanställningen ingår arbeten utförda 

vid IFN till sitt fulla värde. I det fall en anställd 

och affilierad forskare skriver tillsammans 

räknas arbetet till 100 procent. Arbeten ut- 

förda 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 pub- 

licerade artikeln. För att arbeten av en affilie- 

rad forskare ska tas med som en IFN-publikation  

krävs därutöver i normalfallet att det ger en 

total vikt på åtminstone 0,25, vilket i praktiken 

innebär att arbeten med tre eller fler medför-

fattare inte räknas in.

Sedan 2009 har kategorin tidskrifter som ger 

4 poäng utvidgats från topp-21–40 i Journal 

Citation Reports (avser de ca 250 tidskrifter 

som är med i Social Sciences Citation Index, 

SSCI) till topp-21–50 och till detta läggs de 

tidskrifter som är topp-21–40 enligt KMS och 

Kodrzycki & Yu, men inte är topp-50 enligt 

Journal Citation Reports. Anledningen till att 

inte KMS- och KY-listan vidgas till topp-50 är 

att dessa börjar bli ganska gamla (baseras på 

perioden 1995–1999 respektive 1996–2003). 

Den rangordning från Journal Citation Reports 

avser året innan, dvs. vid poängsättningen 

2010 används rangordningen för 2009 osv. 

Den som är intresserad av en mer omfattande 

diskussion av effekten av att använda olika 

mått på forskningsproduktion hänvisas till: 

Magnus Henrekson och Daniel Waldenström 

(2011), ”How Should Research Perfor-

mance Be Measured? A Study of Swedish 

Economists”. The Manchester School, under 

utgivning.

KMS- respektive KY-måtten och den rangord-

ning de ger upphov till beskrivs i:

Kalaitzidakis, Pantelis, Theofanis P. Mamuneas 

och Thanasis Stengos (1999), ”European 

Economics: An Analysis Based on Publica-

tions in the Core Journals”. European 

Economic Review 43(4–6), 1150–1168. 

Kodrzycki, Yolanda K. och Pingkang David Yu 

(2006), ”New Approaches to Ranking Eco-

nomics Journals”. Contributions to Economic 

Analysis & Policy 5(1), artikel 24.
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Publikationer
och akademiska
seminarier
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2010:1.  ”Den ekonomiska ojämlikheten i 

finanskrisens Sverige”. Daniel Walden-

ström. SNS Konjunkturrådsrapport 

2010: Råd till en finansminister. 

Stockholm: SNS Förlag. 2010. 28 sid.

2010:2.  ”Finansiell integration för tillväxt och 

stabilitet”. Helena Svaleryd och Jonas 

Vlachos. Europaperspektiv 2010. EU 

och den globala krisen. Lars Oxelheim, 

Lars Pehrson och Thomas Persson 

(red.). Stockholm: Santérus Förlag. 

2010. 31 sid.

2010:3.  ”Ett lagförbud för myndigheter att 

bedriva konkurrensutsatt närings-

verksamhet: Kriterier för undantag 

från förbud”. Henrik Jordahl. Konkur-

rensverkets uppdragsforskningsrapport, 

2010:1. Stockholm: Konkurrensverket. 

Februari 2010. 43 sid.

2010:4.  ”Kan immateriella investeringar 

förklara den svenska produktivitets-

boomen under 1990-talet?”. Harald 

Edquist. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 

2, 2010. 10 sid.

2010:5.  ”Håller regeringens jobbstrategi?”. 

Magnus Henrekson. Ekonomisk 

Debatt, årg. 38, nr 2, 2010. 13 sid.

2010:6.  ”Protektionism och utländska direktin-

vesteringar i den globala ekonomiska 

krisen”. Fredrik Sjöholm. Ekonomiska 

Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 1, 

2010. 10 sid.

2010:7.  ”Lärdomar av finanskrisen”. Assar 

Lindbeck. Ekonomisk Debatt, årg. 38, 

nr 4, 2010. 15 sid.

2010:8.  ”Hur fungerar arbetsmarknadspolitik-

en under olika konjunkturlägen?”. Per 

Skedinger. Rapport till Finanspolitiska 

rådet, 2010/7. Stockholm: Finanspoli-

tiska rådet. 2010. 47 sid.

2010:9.  ”Hur viktiga är immateriella investe-

ringar i tjänstesektorn och tillverk-

ningsindustrin för näringslivets 

tillväxt?”. Harald Edquist. Stockholm: 

Almega. 2010. 12 sid.

2010:10.  ”Den rödgröna politiken granskad. 
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Henrik Jordahl. 

36.  ”Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken  

under olika konjunkturlägen?”.  

Per Skedinger.

 37.  ”Den rödgröna politiken granskad – jobben,  

tillväxten och fördelningen”.  

Andreas Bergh och Henrik Jordahl.

38.  ”Nitlott i barndomen. Familjebakgrund, 

hälsa, utbildning och socialbidragstagande 

bland unga vuxna”. Anna Sjögren och 

Helena Svaleryd. 

39.  ”Huvudkontorens lokalisering i Sveriges 

500 största företag år 2010”. Nina Öhrn. 

40.  ”Tillväxt och entreprenörskap i den 

svenska välfärdsstaten”. Klas Eklund och 

Magnus Henrekson. 

41. ”Privatization: Is Dismantling Public 

Authority an International Trend?”.  

Henrik Jordahl. 

42.  ”En marknad för idéer. Entreprenörer, stor-

företag och riskkapitalister”. Lars Persson. 

Policy Papers 

Delmar, Frédéric och Karl Wennberg (2010), 

Knowledge Intensive Entrepreneurship. The 

Birth, Growth and Demise of Entrepreneurial 

Firms. Cheltenham, UK, och Northampton, 

MA: Edward Elgar. 

Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. 

(2010), The WTO Case Law of 2008. Cam-

bridge, UK: Cambridge University Press. 

Edvinsson, Rodney, Tor Jacobson och Daniel 

Waldenström, red. (2010), Exhange Rates, 

Prices, and Wages, 1277–2008. Stockholm: 

Sveriges Riksbank och Ekerlids Förlag. 

Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2010), 

Government Size and Implications for 

Economic Growth. Washington, DC: AEI Press. 

Skedinger, Per (2010), Employment Protection 

Legislation: Evolution, Effects, Winners and 

Losers. Cheltenham, UK, and Northampton, 

MA: Edward Elgar. 

Böcker på engelska 
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Bergström, Villy och Benjamin Katzeff 

Silberstein (2010), Bilder från Nordkorea. 

Stockholm: Bokförlaget Atlas. 

Oxelheim, Lars, Lars Pehrson och Thomas 

Persson, red. (2010), Europaperspektiv 2010. 

EU och den globala krisen. Stockholm: 

Santérus Förlag. 

Böcker på svenska
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”Lévêque, François och Howard Shelanski: 

”Antitrust and Regulation in the EU and US: 

Legal and Economic Perspectives”. Recension 

av François Lévêques och Howard Shelanskis 

bok Antitrust and Regulation in the EU and 

US: Legal and Economic Perspectives. Lars 

Persson och Joacim Tåg. Journal of Economic 

Literature, Vol. XLVIII, 2010.

”Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 

nu på nätet”.  Magnus Henrekson och Pehr 

Wissén. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 8, 2010.

”Josh Lerner: Hur kan vi få fler entreprenörer och 

innovationer?”. Recension av Josh Lerners 

bok Boulevard of Broken Dreams: Why Public 

Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture 

Capital Have Failed – and What to Do about It. 

Magnus Henrekson. Ekonomisk Debatt, årg. 

38, nr 3, 2010.

”Budgetpropositionen 2010 ”. Magnus Henrekson 

opponerar på finansminister Anders Borgs 

presentation av budgetpropositionen 2010 

vid Nationalekonomiska Föreningens möte. 

Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 1, 2010.

Populärvetenskap och recensioner 

”Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?”.  

Mikael Stenkula och Yves Zenou. 

Dnr 2010/065, oktober 2010. Stockholm och 

Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). 

”När är statlig finansiering av FoU effektiv?”. 

Roger Svensson. IFN:s Nyhetsbrev 3/2010. 

Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning. 

2010.

”Konkurrensen och prisbildningen på grossist-

marknaden för el”. Pär Holmberg. IFN:s 

Nyhetsbrev 2/2010. Stockholm: Institutet för 

Näringslivsforskning. 2010.

”Hur viktiga är immateriella investeringar?”. 

Harald Edquist. IFN:s Nyhetsbrev 1/2010. 

Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning. 

2010.

Forskningsöversikter
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onsdagen den 13 januari

Olle Folke, Institutet för internationell ekonomi 

(IIES), Stockholms universitet: ”Shades of Brown 

and Green: Party Effects in Proportional Election 

Systems”.

onsdagen den 20 januari

Damián Migueles Chazarreta, Handelshögskolan 

i Stockholm: ”When Does Trade Liberalization 

Promote Economic Growth?”.

onsdagen den 27 januari

Peter Nilsson, Uppsala universitet: ”The Long-

term Effects of Early Childhood Lead Exposure: 

Evidence from the Phase-out of Leaded Gaso-

line”.

onsdagen den 3 februari

Holger Breinlich, University of Essex: ”Empirical 

Evaluations of Heterogeneous Firm Models: An 

Event Study Approach”.

onsdagen den 10 februari

Sascha Becker, University of Stirling: ”Going 

NUTS: The Effect of EU Structural Funds on 

Regional Performance”. 

Medförfattare: Peter H. Egger och Maximilian 

von Ehrlich.

torsdagen den 11 mars

Christopher A. Pissarides, London School of 

Economics: ”Welfare Policy and the Distribution 

of Hours of Work”.

Medförfattare: L. Rachel Ngai. 

onsdagen den 24 mars

Karin Edmark, Institutet för arbetsmarknads-

politisk utvärdering (IFAU) och Institutet för 

internationell ekonomi (IIES), Stockholms 

universitet: ”Science of Success: The Causal Ef-

fects of High School Math and Science on Labor 

Market Outcomes”. 

Medförfattare: Oskar Nordström Skans. 

onsdagen den 31 mars

Bert Willems, Tilburg University: ”Regulation 

of Interconnector Investments in Natural Gas 

Networks – An Experimental Evaluation”. 

Medförfattare: Bastian Henze och Charles N. 

Noussair.

onsdagen den 14 april

Richard J. Gilbert, University of California 

(Berkeley): ”Efficient Division of Profits from 

Complementary Innovations”. 

Medförfattare: Michael L. Katz.

onsdagen den 21 april

Richard J. Gilbert, University of California, 

Berkeley: ”Merger in a Bidding Market:  

Quantifying the Unilateral Effects”. 

Medförfattare: Glenn Woroch.

måndagen den 26 april

Gordon Phillips, University of Maryland och 

NBER: ”Dynamic Product-Based Industry  

Classifications and Endogenous Product  

Differentiation”. 

Medförfattare: Gerard Hoberg.

onsdagen den 28 april

Ali Yurukoglu, Stanford University: ”The Welfare 

Effects of Bundling in Multi-Channel Television 

Markets”. 

Medförfattare: Gregory S. Crawford.

 

 

IFN:s seminarieserie 
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onsdagen den 5 maj

Evgeny Lyandres, Boston University: ”Strategic 

IPOs and Product Market Competition”. 

Medförfattare: Jiri Chod.

onsdagen den 12 maj

Margaret Armstrong, École des Mines de Paris: 

”Modelling the Impact of VPP Option Contracts 

on the Day-ahead Market in France”.

Medförfattare: Alain Galli.

onsdagen den 19 maj

Adrian Adermon, Uppsala universitet, och 

Che-Yuan Liang, Uppsala universitet och IFN: 

”Piracy, Music, and Movies: A Natural Experiment”.

onsdagen den 26 maj

Pär Holmberg, IFN: ”Mixed Strategies in 

Discriminatory Divisible-good Auctions”. 

Medförfattare: Edward J. Anderson och Andrew 

B. Philpott.

tisdagen den 1 juni

Michael J. Katz, University of California, 

Berkeley: ”Innovations in Systems Markets”. 

onsdagen den 2 juni

Emmanuelle Auriol, Toulouse School of Eco-

nomics: ”Economic Integration and Investment 

Incentives in Regulated Industries”.

Medförfattare: Sara Biancini.

måndagen den 7 juni

Richard Jensen, University of Notre Dame: 

”University Inventions Licensed Through 

Startups”.  

Medförfattare: Dean Showalter.

 

 

 

 

onsdagen den 9 juni

Douglas Nelson, Murphy Institute of Political 

Economy, Tulane University: ”A Behavioral 

Model of Unemployment, Fairness and the 

Political Economy of Trade Policy”. 

Medförfattare: Carl Davidson och Steven J. 

Matusz.

onsdagen den 16 juni

Daniel Klein, George Mason University, Fairfax: 

”Where is the Market-Failure Rationale for Pre-

Market Approval of Drugs and Devices?”.

onsdagen den 23 juni

Johanna Möllerström, Harvard University: ”Asset 

Bubbles and the Cost of Economic Fluctuations”.

Medförfattare: Kyle Chauvin and David Laibson.

måndagen den 16 augusti

Marie Thursby och Jerry Thursby, Georgia Insti-

tute of Technology: ”Sharing Among Competing 

Researchers”.  

Medförfattare: Carolin Haeussler och Lin Jiang. 

onsdagen den 25 augusti

Andreas Waldkirch, Colby College, Waterville: 

”Multinational Firms and Plant Exit”.

Medförfattare: Pehr-Johan Norbäck och Ayça 

Tekin-Koru. 

onsdagen den 1 september

Andrew Philpott, University of Auckland: 

”Production Inefficiency of Electricity Markets 

with Hydro Generation”.  

Medförfattare: Ziming Guan, Javad Khazaei och 

Golbon Zakeri.

onsdagen den 8 september

Rajarishi Nahata, Baruch College, New York: 

”Success in Global Venture Capital Investing: Do 

Institutional and Cultural Differences Matter?”. 

Medförfattare: Sonali Hazarika och Kishore Tandon.
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onsdagen den 15 september

Augusto Rupérez Micola, Pompeu Fabra Uni-

versity, Barcelona: ”The Emergence of Biofuels 

and the Co-movement between Crude Oil and 

Agricultural Prices”. 

onsdagen den 22 september

Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson, IFN: ”The 

Swedish Corporate Control Model: Convergence, 

Persistence or Decline?”.

onsdagen den 29 september

Saurav Pathak, Imperial College, och Karl 

Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm: ”Exit 

Experience, Social Norms, and Entrepreneurial 

Growth Aspirations: A Multi-Level Analysis”. 

Medförfattare: Erkko Autio.

onsdagen den 6 oktober

Yoichi Sugita, Handelshögskolan i Stockholm: 

”Matching, Quality, and Comparative Advantage: 

A Unified Theory of Heterogeneous Firm Trade”. 

onsdagen den 13 oktober

Mikael Elinder, IFN och Uppsala universitet: 

”Carnegie Visits Nobel: Do Inheritances Affect 

Labor and Capital Income?”. 

Medförfattare: Oscar Erixson och Henry Ohlsson.

onsdagen den 20 oktober

Paul Oyer, Stanford University: ”Managerial 

Incentives and Value Creation: Evidence from 

Private Equity”. 

Medförfattare: Phillip Leslie. 

onsdagen den 27 oktober

Almos M. Telegdy, Central European Univer-

sity och Institute of Economics – Hungarian 

Academy of Sciences, Budapest: ”Where Does 

Privatization Work? Evidence from a Comparative 

Analysis of Firm-Level Performance in Transition 

Economies”.   

Medförfattare: J. David Brown och John S. Earle. 

onsdagen den 10 november

James Anton, Duke University: ”Quality, 

Upgrades and Equilibrium in a Dynamic 

Monopoly Market”. 

Medförfattare: Gary Biglaiser. 

onsdagen den 17 november

Talat S. Genc, University of Guelph: ”Dynamic 

Competition in Electricity Markets: Hydropower 

and Thermal Generation”.  

Medförfattare: Henry Thille. 

onsdagen den 24 november 

Thomas Tangerås, IFN: ”Network Competition 

with Income Effects”. 

onsdagen den 1 december 

Laurent Bach, Handelshögskolan i Stockholm 

och Paris School of Economics:”Why are Family 

Firms so Small? Theory and Evidence from 

France”.

onsdagen den 8 december 

Ola Bengtsson, University of Illinois at Urbana-

Champaign: ”The Role of Lawyers in Venture 

Capital Contracting: Theory and Evidence” .

Medförfattare: Dan Bernhardt. 

onsdagen den 15 december 

Andrea Pozzi, Einaudi Institue for Economics 

and Finance (EIEF), Rom: ”Who Is Hurt by  

E-commerce? Crowding-out and Business  

Stealing in Online Grocery”. 
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Brown bag-seminarier

I denna seminarieserie presenteras arbeten på ett tidigare 
stadium jämfört med det högre seminariet.

måndagen den 25 januari

Fredrik Andersson, Statistiska Centralbyrån: 

”Gemensamma styrelsemedlemmar ett 

framgångskoncept? En analys av företagens 

produktivitets- och sysselsättningsutveckling”.

Medförfattare: Andreas C. Poldahl.

måndagen den 15 februari

Magnus Henrekson, IFN: ”Håller regeringens 

jobbstrategi?”.

måndagen den 22 februari

Hans Tson Söderström, Handelshögskolan i 

Stockholm: ”Nordics in Global Crisis: Vulnerability  

and Resilience”.  

Medförfattare: Thorvaldur Gylfason, Bengt 

Holmström, Sixten Korkman och Vesa Vihriälä.

måndagen den 22 mars

Christina Håkanson, Institutet för internationell 

ekonomi (IIES), Stockholms universitet: ”Have 

the Human Capital Objectives of the Lisbon 

Strategy Contributed to Improved Educational 

Results?”.

måndagen den 29 mars

Kaj Thomsson, Maastricht University och IFN: 

”Legislative Vetoes and Economic Reform: 

Theory and Evidence from the History of 

American Labor Regulation”.

måndagen den 12 april

Per Skedinger, IFN: ”Hur fungerar arbetsmarknads-

politiken under olika konjunkturlägen?”.

tisdagen den 25 maj

Alexander Field, University of Santa Clara: 

”Financial Fragility and Recovery Then and Now”.

måndagen den 14 juni

Per Botolf Maurseth, Handelshögskolan i Oslo 

och Utrikespolitiska Institutet, Norge:

”Regional Convergence and Divergence in 

Europe: Patterns and Regularities”. 

måndagen den 28 juni

Selva Baziki, IFN: ”Cross-border Leveraged 

Buyouts”. 

Medförfattare: Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson 

och Joacim Tåg.

måndagen den 12 juli

Karin Edmark, IFN, och Verena Niepel, Centre 

for European Economic Research, Mannheim: 

”Effects of School Choice”. 

måndagen den 6 september

Per Skedinger, IFN: ”The Effects of Minimum 

Wage Costs on Employment and Hours: Evidence 

from Sweden’s Retail Sector”.

 

måndagen den 27 september

Martin Olsson och Joacim Tåg, IFN: ”Organiza-

tional Engineering”.

måndagen den 18 oktober

Fredrik Heyman och Per Skedinger, IFN: 

”Employment Protection Reform, Enforcement 

in Collective Agreements and Worker Flows”.
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måndagen den 29 november 

Karin Bergman, Lunds universitet: ”Internal and 

External R&D and Productivity – Evidence from 

Swedish Firm Level Data”. 

måndagen den 6 december 

Matilda Orth, Göteborgs universitet: ”Entry and 

Store Type Differentiation in Retail Markets”.

PUBLIKATIONER OCH AKADEMISKA SEMINARIER
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Utländska 
gästforskare
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verena niepel är doktorand vid Centrum för 

doktorandstudier i nationalekonomi  (Center 

for Doctoral Studies in Economics) vid Uni-

versity of Mannheim, Tyskland, och arbetar 

på Centre for European Economic Research 

(ZEW), avdelningen för Labour Markets,  

Human Resources and Social Policy. Hennes 

huvudsakliga forskningsintressen är den eko-

nomiska betydelsen för kognitiva och icke-

kognitiva färdigheter och hur politiska beslut 

påverkar utbildning och arbetsmarknad. 

 – Att gästforska på IFN gav mig ett utmärkt 

tillfälle att arbeta tillsammans med Karin  

Edmark i vårt gemensamma forskningsprojekt 

och jag fick bättre tillgång till de data vi an-

vänder, säger Verena Niepel. 

Tillsammans med Markus Frölich, University  

of Mannheim, analyserar Verena Niepel och 

Karin Edmark konsekvenserna av de svenska  

skolreformerna sedan början av 1990-talet. 

Syftet med projektet är att undersöka huruvida  

valfrihet och konkurrens mellan skolor kan 

förbättra studieresultatet. 

 – Atmosfären på IFN är varm och samarbets- 

inriktad. Forskarseminarierna varje vecka 

såväl som kaffepauser och luncher gav mig 

många tillfällen att lära känna IFN:s personal  

och jag fick också möjlighet att lära mig mer 

om den forskning som utförs på IFN. Under 

många diskussioner inom olika områden har 

jag fått nya insikter också om mina egna forsk- 

ningsprojekt.  Jag mottogs mycket bra av IFN:s 

personal som alltid erbjöd hjälp när jag hade 

frågor, oavsett om de gällde arbete eller var av 

privat karaktär. 

Verena avslutar med att säga att hennes vis-

telse på IFN i stor utsträckning har bidragit till 

att forskningsprojektet har utvecklats så posi-

tivt.  Hon hoppas få möjlighet att komma till-

baka som gästforskare på IFN.

En gästforskare 
berättar
Under två månadslånga perioder var Verena Niepel en av 
de gästforskare som besökte IFN under 2010. Verena Niepel 
är doktorand i nationalekonomi med inriktning mot  
utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. 

”Atmosfären  
på IFN är varm 
och samarbets-
inriktad.”
VERENA NIEPEL.

UTLÄNDSKA GÄSTFORSKARE
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margaret armstrong  

Paris Institute of Technology, Frankrike

holger breinlich 

University of Essex, Storbritannien

annamaria conti  

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Schweiz 

alexander field 

Santa Clara University, Kalifornien, USA

talat genc 

University of Guelph, Ontario, Kanada

stefan gissler 

Pompeu Fabra University, Barcelona, Spanien

richard j. gilbert 

University of California, Berkeley, USA

richard jensen 

University of Notre Dame, Indiana, USA

michael j. katz 

Haas School of Business, University of California, 

Berkeley, USA

josh lerner 

Harvard Business School, Massachusetts, USA

evgeny lyandres

Boston University, Massachusetts, USA

per botolf maurseth

Handelshøyskolen och Utenrikspolitisk Institutt, 

Oslo, Norge

rajarishi nahata 

Barouch College, New York, USA

douglas r. nelson 

University of Nottingham, Storbritannien,  

och Murphy Institute, Tulane University, 

New Orleans, USA 

verena niepel 

Centre for European Economic Research, 

Mannheim, Tyskland

javier ortega 

City University London, Storbritannien

gordon phillips 

Robert H. Smith School of Business,  

University of Maryland, USA

Förteckning över utländska  
gästforskare 

I förteckningen anges de gästforskare som tillbringat tre 
dagar eller mer på IFN. Härutöver har ett stort antal  
internationella forskare besökt IFN i samband med  
workshops och vetenskapliga konferenser.
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andrew philpott 

University of Auckland, Nya Zeeland

christopher pissarides 

London School of Economics, Storbritannien 

panu poutvaara

Helsingfors Universitet, Finland

andrea pozzi 

Einaudi Institue for Economics and Finance 

(EIEF), Rom, Italien

almos telegdy 

Central European University, Budapest, Ungern

jerry thursby  

Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

marie thursby  

Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

dieter urban  

RWTH Aachen University, Tyskland

ali yurukuglu 

Stanford University, Kalifornien, USA 

andreas waldkirch 

Colby College, Waterville, Maine, USA

frank a. wolak 

Stanford University, Kalifornien, USA

Professor Josh Lerner i samspråk med IFN-forskare.

UTLÄNDSKA GÄSTFORSKARE
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Publika aktiviteter
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Publika aktiviteter

Att göra våra forskningsresultat tillgängliga för personer  
utanför forskarvärlden är en prioriterad del av IFN:s  
verksamhet. Vårt långsiktiga mål är att vara en aktör med 
starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och 
opinionsbildare. 

vår kommunikation styrs främst av nya 

resultat inom forskningen och inte av debat-

tens svängningar. Utifrån detta strävar vi efter 

att hitta former för vår kommunikation som 

möjliggör resonemang och dialog. Person-

liga möten med experter, seminarier för en 

initierad publik och nyhetsbrev med artiklar 

och referat är exempel på kanaler och forum 

som vi prioriterar för att sprida forskningen 

och göra den tillgänglig. 

Grunden för våra aktiviteter är alltid gedigen 

forskning. De journalister, politiker och 

experter som söker sig till oss kan därför 

vara säkra på att våra resultat och slutsatser 

bottnar i kvalitetssäkrade studier.

PUBLIKA AKTIV ITETER
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Policyseminarier

medverkande: Edward P. Lazear, professor, 

Stanford University.

onsdagen den 10 februari anordnade IFN ett 

mycket välbesökt seminarium med professor 

Edward P. Lazear där han delade med sig av 

erfarenheter från sin tid som högste ekono-

miske rådgivare (Chief Economic Adviser) till 

president George W. Bush åren 2006 till 2009. 

I dag är han verksam vid Stanford University 

och Hooverinstitutet, en inflytelserik tanke-

smedja i USA. Edward Lazear är i sin forskning 

känd för att ha introducerat området Person-

nel Economics inom nationalekonomin och är 

grundaren av Journal of Labor Economics.

Seminariets fokus låg på den finansiella 

krisen, hur den inleddes våren 2008 samt hur 

den amerikanska administrationen arbetade 

för att motverka krisens spridning och effek-

ter. Lazear gav sin syn på varför finanskrisen 

inträffade och hur framtida ekonomiska kriser 

kan förebyggas. Lazear betonade att krisen 

inte kunde förutses och att den finansiella 

sektorn agerat utifrån tron att bostäder ökar 

i värde generellt, vilket också är fallet över 

tid. Vidare ansåg han att ingen enskild aktör 

eller händelse kan pekas ut som den enda 

förklaringen till den ekonomiska krisen, inte 

ens med facit på hand.

onsdagen den 10 februari 2010

En inblick i Vita Huset genom presidentens 
högste ekonomiske rådgivare 

medverkande: Handelsminister Ewa Björling, 

statssekreterare Gunnar Wieslander, Securitas 

vd Alf Göransson, tankesmedjan FORES 

chef Martin Ådahl, samt IFN-forskarna Lars 

Oxelheim, Lars Persson och Fredrik Sjöholm. 

För att öka kunskapen om läget för utländska 

direktinvesteringar arrangerade IFN onsdagen 

den 17 februari ett frukostseminarium. 

Den ekonomiska krisen minskade både viljan 

och förmågan att investera i andra länder. 

Samtidigt som efterfrågan på tjänster och 

varor har minskat har det även varit betydligt 

svårare att finansiera utländska företags-

förvärv, då den finansiella oron gjort bankerna 

mindre benägna att bevilja stora krediter. Den 

ekonomiska krisen har även skapat utrymme 

för en mer protektionistiskt sinnad politik där 

onsdagen den 17 februari 2010

Håller dörren på att stängas för utländska  
direktinvesteringar?
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medverkande:  Andreas Bergh, Magnus 

Henrekson och Richard Rogerson.

magnus henrekson och Andreas Bergh 

presenterade sin nya bok Government Size 

and Implications for Economic Growth på 

Capitol Hill i Washington på ett seminarium 

som arrangerades av American Enterprise 

Institute, vars förlag ger ut boken. Inbjudna 

deltagare var kongressledamöter och sakkun-

niga experter. I seminariet medverkade även 

professor Richard Rogerson från Arizona State 

University som presenterade sin nya bok The 

Impact of Labor Taxes on Labor Supply.

fredagen den 7 maj 2010

Government Size and Implications  
for Economic Growth

länder blivit mer negativt inställda till utländ-

ska företagsförvärv av inhemska företag.

Några av frågorna som lyftes var hur Sverige 

skall agera gentemot länder med en protek-

tionistisk och restriktiv handelspolitik. Fredrik 

Sjöholm svarade att Sverige som är ett litet 

land, och därmed har en liten inhemsk 

marknad, inte har utrymme för att inta en 

protektionistisk hållning. Sverige bör därför 

agera konsekvent för den fria marknaden 

oavsett handelspartner. En annan frågeställ-

ning var huruvida statlig reglering alltid är 

av ondo och om det inte finns situationer 

där statlig intervention kan vara berättigad. 

Svaren blev bl.a. att faran med statlig reglering 

och en nationalistisk och populistisk politik 

är att den riskerar att upprätthålla ineffektiva 

och olönsamma företag. 

medverkande:  

Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Lena 

Westerlund, LO, samt docent Per Skedinger, 

IFN. Moderator var Niklas Ekdal. 

Seminariet anordnades utifrån Per Skedingers 

nya bok Employment Protection Legislation: 

Evolution, Effects, Winners and Losers. Per 

Skedinger inledde seminariet med att konsta- 

tera att anställningsskyddet är ett kontro-

versiellt ämne, högaktuellt i kristider, men 

också ett viktigt forskningsområde inom 

nationalekonomin. 

Syftet med anställningsskyddet är att skapa 

trygghet på arbetsmarknaden och dämpa de 

kraftiga fluktuationer som hög- respektive 

lågkonjunktur har på sysselsättningen. 

tisdagen den 11 maj 2010

Effekter av anställningsskydd – vad säger  
forskningen?

PUBLIKA AKTIV ITETER
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Lagstiftningen om anställningsskydd i Sverige 

och andra länder reglerar bl.a. tillsvidare-

anställning, visstidsanställning och kollektiva 

uppsägningar. Skedinger pekade på att 

anställningsskyddet medför ökade kostnader 

för arbetsgivaren när personalstyrkan behöver 

anpassas, vilket påverkar incitamenten för 

både arbetsgivare och arbetstagare. Nivån på 

sysselsättningen eller arbetslösheten i stort  

påverkas nödvändigtvis inte, men struktur- 

omvandlingen går långsammare, personal- 

omsättningen minskar och marginalgrupper 

som ungdomar, invandrare och funktions- 

hindrade missgynnas enligt den inter-

nationella forskningen.

Lena Westerlund betonade att arbetsgivarna 

har ett stort handlingsutrymme innan LAS 

”tar vid” i och med förhandlingsmöjligheter 

med facket. Hon ansåg inte heller att det finns 

någon koppling mellan anställningsskydd och 

den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige.  

Stefan Fölster välkomnade Skedingers nya 

bok eftersom han ansåg att det behövs mer 

forskningsunderlag för att lyfta diskussionen 

som enligt honom tidigare mest har utgått 

från tyckande. Han hänvisade också till 

den undersökning som Svenskt Näringsliv 

har gjort och som visar att en tiondel inte 

klarar av sina jobb samtidigt som en tiondel 

själva anger att de inte trivs men inte vågar 

byta arbete. LAS blir därmed en ekonomisk 

kostnad som försvårar strukturomvandling 

enligt Stefan Fölster. 

medverkande: Josh Lerner, professor, Harvard 

Business School.

tisdagen den 25 maj anordnade IFN i samar-

bete med Entreprenörskapsforum och Till-

växtverket ett akademiskt seminarium med 

årets mottagare av Global Award for Entre-

preneurship Research, professor Josh Lerner. 

Lerner ägnade seminariet åt att diskutera 

affärssänglarnas betydelse för entreprenör-

skap och företagsutveckling.

Lerner började med att slå fast att ett flertal 

finansiella institutioner kan vara av betydelse 

för att utveckla entreprenöriella företag. Trots 

att affärsänglar är en viktig källa för att ut-

veckla företag finns det relativt lite skrivet om 

dessa inom akademin, och det som finns är 

framför allt teoretiska bidrag. En anledning till 

detta är att det är svårt att få tag på empiri om 

affärsänglarnas aktiviteter. Om man empiriskt 

vill analysera effekten av affärsänglar med 

ekonometriska metoder uppkommer också en 

rad metodologiska problem. Josh Lerner har i 

sin forskning försökt lösa dessa problem och 

han har också kunnat visa att affärsänglarna 

tycks ha bidragit positivt till företags utveck-

ling vad gäller t.ex. möjligheten till överlevnad 

och graden av tillväxt.

tisdagen den 25 maj 2010

Venture Capital, Entrepreneurship and Public 
Policy 
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Medverkan i externa  
konferenser och seminarier
utifrån vår målsättning att vara en källa till 

kunskap och information om näringslivets 

förutsättningar och utveckling medverkar 

institutets forskare regelbundet som föreläsare 

och samtalspartner på arenor som samlar 

beslutsfattare, rådgivare och opinionsbildare. 

Flertalet av institutets forskare har under 

året bjudits in som experter till en mängd 

policyseminarier och samtal i syfte att ge 

beslutsfattare och näringslivsföreträdare 

bättre underlag för sina ställningstaganden.

Nedan har vi samlat exempel på några 

seminarier och konferenser som institutets 

forskare medverkat i under 2010. Listan är 

långt ifrån uttömmande.

”Innovation: Why It Matters for Growth!” 

Anförande och kommentar på detta tema 

tillsammans med professor David Audretsch, 

Indiana University på seminarium anordnat av 

Entreprenörskapsforum och IVA, Stockholm. 

Magnus Henrekson, 100127. 

”Ungdomars situation på arbetsmarknaden”.  

Presentation och medverkan på Svenskt 

Näringslivs seminarium ”Ungdomar och arbets-

marknaden”, Stockholm. Per Skedinger, 100217.

”Principles of World Trade Law: Border Instru-

ments”. Deltagande som Chief Reporter på 

konferens för projektet vid American Law 

Institute, San Francisco. Henrik Horn, 100221.

”Is Manufacturing or Services Most Important for 

Intangible Investment in Sweden?”. Presentation 

på COINVEST:s konferens ”Intangible Invest-

ments at Macro and Micro Levels and Their Role 

in Innovation, Competitiveness and Growth”, 

Lissabon. Harald Edquist, 100319.

”Elmarknaden”. Deltagande i paneldebatt under 

Svenska Kraftnäts Kund- och intressentdag, 

Stockholm. Sven-Olof Fridolfsson, 100324.

 

”The Right Look: Conservative Politicians Look 

Better and Their Voters Reward It”. Presentation 

vid Annual Meeting of the European Public 

Choice Society, av uppsats författad tillsammans 

med Niclas Berggren och Panu Poutvaara, Izmir, 

Turkiet. Henrik Jordahl, 100410. 

”Håller regeringens jobbstrategi?”. Opponent på 

statssekreterare Hans Lindblads presentation av 

Vårpropositionen 2010, seminarium arrangerat 

av SNS, Stockholm. Magnus Henrekson, 100415.

”Global konkurrensfördel Sverige?”. Medverkan 

i panelsamtal arrangerat av Sveriges Ingenjörer, 

Stockholm. Fredrik Sjöholm, 100505.

”Svensk finanspolitik”. Presentation av Finans-

politiska rådets rapport, Stockholm. Helena 

Svaleryd, 100517.

”Hur viktiga är immateriella investeringar i 

tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för 

näringslivets tillväxt?” Presentation i Sveriges 

riksdag, Stockholm. Harald Edquist, 100527.

”Hur ska Stockholm konkurrera?” Föredrag och 

deltagande i seminarium anordnat av tanke-

smedjan Arena Idé i samarbete med Fastighets-

ägarna, Stockholm. Magnus Henrekson, 100603. 

PUBLIKA AKTIV ITETER
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”Rethinking Growth”. Föredrag och deltagande 

i seminarium med samma namn vid Tällberg 

Foundations konferens ”Rework the World”, 

Leksand. Magnus Henrekson, 100604.

”Principles of World Trade Law: the Case Law 

of 2009”. Deltagande som Chief Reporter vid 

presentation av analyser för projekt vid American 

Law Institute av tvister i WTO:s tvistelösningsme-

kanism vid WTO, Geneve. Henrik Horn, 100608. 

”Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken 

under olika konjunkturlägen?”. Presentation 

på Finanspolitiska rådets konferens ”Syssel-

sättningspolitiken under krisen”, Stockholm. Per 

Skedinger, 100609. 

”Den rödgröna politiken granskad: Jobben, 

tillväxten och fördelningen”. Presentation och 

medverkan vid seminarium arrangerat av 

tankesmedjan FORES, Stockholm.  

Andreas Bergh och Henrik Jordahl, 100615. 

”EU och den globala krisen – Vilka blir kon-

sekvenserna för den europeiska integrationen?” 

Föredrag och medverkan i seminariet som 

arrangerades av Nätverket Europaforskning i 

ekonomi, juridik och statskunskap i samarbete 

med Högskolan på Gotland, Almedalen.  

Lars Oxelheim och Helena Svaleryd, 100705.

”Värdet av gränsöverskridande investeringar”. 

Medverkan i panelsamtal vid Invest Swedens 

seminarium, Almedalen. Lars Oxelheim, 100705.

”Framtiden för den svenska modellen”. Föredrag 

vid Socialdemokraternas ekonomiska semina-

rium, Almedalen. Magnus Henrekson, 100706.

”Statlig ägarstyrning”. Föredrag för en utred-

ningsgrupp från norska Fornyings-, administra-

sjons- og kirkedepartementet, Näringsdeparte-

mentet, Stockholm. Henrik Jordahl, 100903.

”The Nature, Design and Feasibility of Robust 

Climate Agreements”. Deltagande i workshop 

arrangerad av Statistics Norway, Department of 

Political Science, Oslo Universitet och CICERO, 

Kleivstua, Norge. Henrik Horn, 100908. 

”Immateriella investeringar”. Föredrag hos 

Almega, Stockholm. Henrik Jordahl, 101018.

”Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?” 

Presentation på Näringsdepartementet av 

forskningsrapport skriven på uppdrag av 

Tillväxtanalys. Mikael Stenkula och Yves Zenou, 

101025. 

”Net Neutrality on the Internet: Arguments for 

and against Regulation”. Talare vid ekonomiskt 

seminarium, EU-kommissionens general-

direktorat för konkurrens i Bryssel. Joacim Tåg, 

101026. 

”Supply Function Equilibria: Step Functions and 

Continuous Representations”. Presentation vid 

konferensen ”Informs (Institute for Operations 

Research and the Management Sciences)” i 

Austin, Texas. Pär Holmberg, 101107. 

”En innovationsstrategi för Sverige”. Presentation 

och deltagande i panelsamtal vid Entreprenör-

skapsforums konferens ”Swedish Economic 

Forum Report 2010”, Stockholm. Lars Persson, 

101129.

”Employment Consequences of Employment 

Protection Legislation”. Presentation för de 

nordiska finansministrarna vid Nordiska minis-

termötet för ekonomi- och finanspolitik, Gamle 

Logen, Oslo. Per Skedinger, 101129.

”Behov för ökad insyn på den nord-

iska elmarknaden”. Föredrag vid konferensen 

”Internasjonalt energiforum” anordnad av 

Handelshøyskolen BI i Oslo och Nord Pool, Oslo. 

Sven-Olof Fridolfsson, 101208.
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Närvaro i media
forskare vid ifn deltar aktivt i media genom 

egna debattinlägg och en löpande dialog med 

journalister. Utöver egna debattinlägg har IFN:s  

forskare och gästforskare medverkat eller om- 

nämnts i ett stort antal ledare, nyhetsartiklar 

och reportage. Under 2010 förekom vårt 

namn, våra forskare eller vår forskning i över 

800 artiklar i dagspress. Ett urval av dessa 

finns listade på IFN:s webbplats.

Nedan har vi samlat de debattartiklar som vi 

medverkat till under året som gått. Under 2010 

bidrog institutets forskare med 26 debattartik-

lar i svensk media.

”Ökad global kamp om jobben”. Lars Oxelheim, 

Svenska Dagbladet, 100123. 

”Hur skall Finland agera? ”. Lars Oxelheim, 

Hufvudstadsbladet, 100125.

”A-kasseregler hindrar jobben”. Magnus Henrek-

son, Dagens Industri, 100225. 

”Facket vilseleder om Las”. Per Skedinger, 

Svenska Dagbladet, 100226.

”Låt inte världens länder hindra utländska 

direktinvesteringar”. Fredrik Sjöholm, Dagens 

Industri, 100227. 

”Danmark skal synliggøre sig”. Lars Oxelheim, 

Berlingske Tidene, 100227.
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”Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar”.  

Per Skedinger, Svenska Dagbladet, 100304. 

”De rika ländernas folkvalda måste sätta upp  

mål om att befolkningen ska minska”. Magnus 

Henrekson tillsammans med Cecilia Boldemann, 

Stig-Olof Holm och John Tempel, Dagens 

Nyheter, 100314. 

”Stockholms nya skolval måste rivas”. Jonas 

Vlachos, Dagens Nyheter, 100319.

”Staten ska inte äga Vattenfall, Telia Sonera och 

Svenska Spel”. Andreas Bergh och Henrik Jordahl 

tillsammans med Sofia Nerbrand och Anders 

Rönmark, Dagens Industri, 100414. 

”Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas 

bättre”. Pär Holmberg, Dagens Industri, 100417. 

”Skapa efterfrågan är viktigast”. Magnus Hen-

rekson tillsammans med Pontus Braunerhjelm, 

Dagens Industri, 100506. 

”Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk”. 

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås, 

Svenska Dagbladet, 100617. 

”Elproducenternas vinster gynnas av regelver-

ket”. Pär Holmberg, DN.se, 100624. 

”Lessons from the Swedish Welfare State”. 

Andreas Bergh och Magnus Henrekson, Wall 

Street Journal, 100712. 

”Så känner du igen lycksökarna i valet”. Andreas 

Bergh, Expressen, 100811. 

”Lobbyister bör redovisas öppet”. Olle Folke och 

Johanna Rickne, Svenska Dagbladet, 100816, 

”Pensionärer beskattas inte hårdare än  

löntagare”. Helena Svaleryd och Daniel 

Waldenström, Dagens Nyheter, 100818. 

”Rödgrön budget under lupp”. Andreas Bergh 

och Henrik Jordahl, Svensk Tidskrift, 100827. 

 

”Problem med det svenska valsystemet”.  

Olle Folke, Svenska Dagbladet, 100923. 

”Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska 

elpriser”. Sven-Olof Fridolfsson och Thomas 

Tangerås, Dagens Nyheter, 101001. 

”Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 

80”. Andreas Bergh, Dagens Nyheter, 101009. 

”Politiskt förslag kan ge högre elpriser”.  

Pär Holmberg, Newsmill, 101115. 

”Bonus ska inte styras av tur”. Lars Oxelheim, 

Sydsvenskan, 101117. 

”Legitimation kommer att sänka läraryrkets 

status”. Jonas Vlachos, Dagens Nyheter, 101118. 

”Skyll inte på euron”. Andreas Bergh, Sundsvalls 

Tidning m.fl., 101210.
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IFN-forskares närvaro i  
Ekonomisk Debatt, 1973–2010
sedan 2006 ingår det explicit i en IFN-

forskares arbetsuppgifter att medverka till 

den s.k. tredje uppgiften genom att när så är 

lämpligt kommunicera sin forskning även 

utanför akademin. Detta kan ske på många 

olika sätt och omfattningen av denna del av 

verksamheten är därför inte helt lätt att kvan-

tifiera. Ett mått på institutets närvaro i den 

svenska policydiskussionen är att mäta hur 

stor andel av artiklarna i Nationalekonomiska 

Föreningens egen tidskrift, Ekonomisk Debatt, 

som författats av IFN-forskare. En fördel med 

detta mått är att det dessutom är tillgängligt 

sedan 1973, det år då tidskriften startades.

Resultatet redovisas i tabell 1. Sett över 

hela perioden har knappt 9 procent av de 

publicerade artiklarna haft åtminstone någon 

författare anställd vid IFN. 

Under 2000-talets första år föll dåvarande 

IUI:s andel till ungefär hälften, men efter 

namnbytet och strategiförändringen 2006 

har andelen ökat kraftigt. Under de fem åren 

2006–2010 hade knappt 17 procent av alla 

artiklar som publicerades i Ekonomisk Debatt 

åtminstone någon medförfattare från IFN 

och med författarjustering var andelen 13,9 

procent.

tabell 1. ifn-forskares närvaro i ekonomisk debatt, 1973–2010

 1973–2010 2000-2005 2006-2010

Totalt antal artiklar 1406 242 237

Antal artiklar med minst en författare från IFN  122 13 40  
    

Andel av det totala antalet artiklar med författarmedverkan 
från IFN/IUI (%) 8,7 5,4 16,9

Medförfattarjusterat antal artiklar av IFN/IUI-forskare 106,1 10,3 33

Andel av det totala antalet artiklar efter 
medförfattarjustering (%) 7,5 4,3 13,9

Anm.: Endast ordinarie artiklar har medtagits, dvs. Repliker & kommentarer, Recensioner etc. har uteslutits. Justering för medförfattare har gjorts genom att dividera med 
antalet medförfattare; om en IFN-forskare samförfattat med en person utanför räknas det som en halv artikel osv. Ekonomisk Debatt har utkommit med 8 nummer per år sedan 
1973 och i normalfallet har varje nummer innehållit 3–5 artiklar.

PUBLIKA AKTIV ITETER
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Webbplats
ifn: s webbplats vänder sig i huvudsak till två 

målgrupper. Den svenska versionen riktar 

sig till en policyinriktad publik, dvs. politiker, 

journalister, organisationsföreträdare och 

utredare. Den engelska versionen vänder 

sig främst till företrädare för forskning och 

universitet. Via webbplatsen sprider vi 

information om 

• IFN och våra medarbetare 

• aktuella forskningsrapporter 

• policyseminarier och forskarkonferenser 

• debattartiklar och nyheter.

Nyhetsbrev
ifn:s elektroniska nyhetsbrev gavs under 

2010 ut i tre nummer. Nyhetsbrevet skickas 

till drygt 3 000 personer och vänder sig till en 

policyinriktad publik. Under året har nyhets-

brevet rymt följande temaartiklar:

1/2010

– ”Hur viktiga är immateriella investeringar?”. 

Harald Edquist. Februari 2010.

2/2010

– ”Konkurrensen och prisbildningen på 

grossistmarknaden för el”. Pär Holmberg. 

April 2010.

3/2010

– ”När är statlig finansiering av FoU effektiv?”. 

Roger Svensson. Oktober 2010. 
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i april 2010 anordnade vi ett välbesökt ”Öppet 

hus” för doktorander där vi berättade om vår 

forskningsmiljö och våra program. Inbjudan 

riktades till blivande och färdiga doktorander 

vid samtliga tongivande nationalekonomiska 

institutioner på svenska universitet och hög-

skolor.

Magnus Henrekson presenterade institutet  

varefter programcheferna Lars Persson, 

Fredrik Sjöholm, Henrik Jordahl och Thomas  

Tangerås introducerade sina respektive forsk-

ningsprogram. Forskarna Erika Färnstrand 

Damsgaard, Joacim Tåg och Daniel Walden-

ström berättade om IFN som arbetsplats. Som 

avslutning berättade  Assar Lindbeck om sina 

erfarenheter från den akademiska världen  

genom att ge ”Goda råd till en blivande  

forskare”. 

Öppet hus för doktorander

Assar Lindbeck ger ”Goda råd till blivande forskare”.

PUBLIKA AKTIV ITETER
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Finansiärer
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Finansiärer 

Institutet för Näringslivsforskning finansieras till ca  
30 procent av huvudmannen Svenskt Näringsliv. Detta  
anslag täcker stora delar av de fasta kostnaderna men 
samtliga forskningsprojekt finansieras av externa anslag. 
Våra anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

almega

Branschorganisationen Almega bidrar med 

finansiering till institutets forskning om 

tjänstesektorn.

catarina och sven hagströmers stiftelse

Finansieringen avser forskning om de 

särskilda problem som uppstår i gränssnittet 

mellan privat och offentlig produktion och 

finansiering av centrala tjänster på välfärds- 

och utbildningsområdet samt forskning om 

politik för växande företag.

coinvest

COINVEST är ett samarbetsprojekt finansierat 

av EU-kommissionens sjunde ramprogram 

(område 9, socioekonomisk vetenskap och 

humaniora). En grupp forskare från sju länder 

inom EU strävar efter att förstå vilken be-

tydelse investeringar i immateriella tillgångar 

har för innovationer, konkurrenskraft, tillväxt 

och produktivitet inom Europa.

elföretagen

De största aktörerna på den svenska 

elmarknaden, Svenska Kraftnät, Vattenfall, 

Fortum och E.ON samarbetar genom Elforsk 

AB i syfte att bedriva forskning och utveckling 

som skall stärka och utveckla elproduktionen.

energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar inom olika 

samhällssektorer för att skapa villkor för en 

effektiv och hållbar energianvändning och en 

kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

finanspolitiska forskningsinstitutet

Stiftelsen har till ändamål att främja veten-

skaplig forskning inom finanspolitiken och 

därmed sammanhängande områden.

gustaf douglas med familj

Gustaf Douglas med familj är huvudfinansiär 

för forskningsprogrammet Entreprenörska-

pets ekonomi.

institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (ifau)

IFAU studerar och sprider information om 

effekter av arbetsmarknadspolitik och ut-

bildningssatsningar samt arbetsmarknadens 

funktionssätt.

jan wallanders och tom hedelius stiftelse 

och tore browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhälls-

vetenskaplig forskning inom främst ekono-

misk historia, ekonomisk geografi, företags-

ekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

F INANSIÄRER
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konkurrensverket 

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för 

en effektiv konkurrens i privat och offentlig 

verksamhet till nytta för konsumenterna samt 

en effektiv offentlig upphandling till nytta för 

det allmänna och marknadens aktörer.

marianne och marcus wallenbergs stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård och 

uppfostran av barn, att stödja undervisning 

och utbildning samt att främja vetenskaplig 

forskning.

 

nasdaq omx nordic foundation

Syftet är att stödja vetenskaplig forskning 

kring de finansiella marknaderna i Finland 

och Sverige, och framdeles även andra finan-

siella marknader som kan komma att ingå i 

NASDAQ OMX-koncernen, för att därigenom 

stimulera till ökad kompetens och konkurrens-

kraft för dessa finansiella marknader. 

skgs

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och 

Stålet och är ett samarbete mellan de olika 

branschorganisationerna (Skogsindustrierna,  

Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jern-

kontoret). SKGS arbetar med den svenska 

basindustrins energifrågor.

 

stiftelsen riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen är en fristående stiftelse som har  

till ändamål att främja och understödja veten-

skaplig forskning.

statistisk sentralbyrå, norge

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skall bidra 

till ny kunskap om ekonomiskt beteende och 

ekonomiska effekter av bl.a. politiska beslut. 

Kunskapen skall bidra till forskarsamhället,  

till en kvalitativt bättre statistik, och ge analys-

verktyg och resultat till nytta för offentliga 

organ och allmänheten.

 

torsten och ragnar söderbergs stiftelser

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har 

till ändamål att främja vetenskaplig forskning 

och vetenskaplig undervisnings- eller studie-

verksamhet varvid företrädesvis de ekono-

miska, medicinska och rättsvetenskapliga 

områdena skall komma ifråga.

 

vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som 

utvecklar och finansierar grundforskning och 

forskningsinformation av högsta kvalitet inom 

alla vetenskapsområden.
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www.ifn.se

IFN:s uppgift är att bedriva forskning av högsta internationella kvalitet på områden av 
betydelse för näringslivets utveckling i och utanför Sverige. För att åstadkomma det 
kraftsamlar vi kring fyra programområden: Globaliseringen och företagen, Entreprenör-
skapets ekonomi, Tjänstesektorns ekonomi samt Elmarknadens ekonomi.

 Vi vill vara en källa till kunskap och information om näringslivets förutsättningar och 
utveckling för beslutsfattare, rådgivare och journalister som berörs av eller intresserar 
sig för näringslivets villkor.

 Vi slår vakt om vår starka tradition att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. 
IFN är och förblir ett oberoende institut med ambitionen att ställa de mest relevanta 
forskningsfrågorna och leverera intressanta och väl underbyggda analyser. Därigenom 
kan vi fortsätta att vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.
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årsbok 2010




