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Efter sin pensionering 1995 delade Assar under ett kvarts sekel sin tid mellan Institutet för 

näringslivsforskning (IFN) och Institutet för internationell ekonomi. Redan på 1960-talet var dock 

Assar under två perioder vid IFN (då IUI), där han arbetade fram två uppmärksammade och 

omdebatterade förslag till reformer på de kraftigt reglerade bostads- och jordbruksmarknaderna. 

Förslagen visade den vilja och oräddhet för att ta strid för sin övertygelse som kom att utmärka 

Assars deltagande i debatten. 

Ett mått på Assar betydelse är att han behöver bara benämnas med förnamn för att alla med 

samhällsintresse ska veta vem som avses. Namnet stammar från det nordiska namnet Andswarur 

med betydelsen ”han som ger svar”. Om det är något som präglat Assars livsgärning så är det just att 

söka svaren på tidens viktigaste frågor och kommunicera sina svar både till kolleger och samhället. 

Under sin tid vid IFN fortsatte Assar att arbeta med oförtruten energi. Befriad från administrativa 

plikter fokuserade han i första hand på att forska. Men Assar levde som han lärde och drog sig inte 

tillbaka från samhällsdebatten. Mellan 1995 och 2020 publicerade han 38 debattartiklar varav 31 i 

Dagens Nyheter. I en nyligen publicerad debattartikel i DN diskuterade Assar återigen en 

kontroversiell fråga – hur hantera kostnaderna för den stora invandringen? 

Assar arbetade intensivt med forskning in i det sista. För två år sedan publicerade han och en kollega 

en artikel i Journal of Political Economy, en av de fem topptidskrifterna i nationalekonomi. Endast ett 

par veckor före Assars bortgång antogs en uppsats han skrivit med en annan kollega i den ansedda 

tidskriften European Economic Review. 

Assar hade en stor inverkan på IFN:s utveckling. Framför allt inspirerade han institutets forskare till 

att försöka ställa ekonomiskt-politiskt relevanta frågor, snarare än att fokusera på metodfrågor som 

ofta görs inom forskningen. Vi kommer också att sakna Assars energi och personliga engagemang, 

och hans välformulerade sentenser. Och inte minst kommer vi att sakna hans humor, med dess 

känsla för det absurda i det lilla och det stora. 
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