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Sammanfattning

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad 
– ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart efter den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Dessutom har den snabba ut-
vecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi inneburit 
en strukturomvandling av historiska proportioner. Dessa två makrotren-
der kräver att företag anpassar sina produktionsmetoder, samt ofta en 
förändring i företagets ägarstruktur, då vissa former av ägande är bättre 
än andra på att anpassa sig till utvecklingen. Mot denna bakgrund har vi 
inom programmet bedrivit forskning med utgångspunkt i näringslivets 
och företagens perspektiv inom tre kärnområden. 

1. Globaliseringen. Globaliseringsprocessen påverkar i stor utsträckning 
svenskt näringsliv och utformningen av internationella handelsavtal. 
Vi har studerat detta, men även ägande över gränser, handelsmönster, 
hur utländsk konkurrens påverkar svenska företag samt hur Sverige 
påverkas av Kinas framväxt som ny motor i världsekonomin.

2. Digitaliseringen. Allt fler arbetsuppgifter kan i dag automatiserats. 
Det är inte enbart rutinarbeten som ersätts av ny teknologi – även 
mer avancerade arbetsuppgifter kan utföras av smarta robotar. Inom 
programmet har vi studerat hur denna process påverkar svenska fö-
retag och de arbetsuppgifter som utförs i Sverige.

3. Företagsstyrningen. Ägarförändringar och interaktionen mellan fi-
nans- och arbetsmarknaden påverkar näringslivet och samhället. Vi 
har forskat kring hur finansmarknader, ägarformer och förändringar 



 6 | FORSKNINGSPROGRAMMET – Globaliseringen och företagen

i ägandet påverkar företagsledning och anställda samt allokeringen 
av talanger mellan företag.

Denna forskning har under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2021 möjlig-
gjorts genom grundfinansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs 
Stiftelse på 5 miljoner kronor per år, det vill säga totalt 25 miljoner kro-
nor. Ett flertal tilläggsfinansieringar har även erhållits av IFN-forskare. 
Bland dessa märks Forte, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, 
Johan och Jakob Söderbergs stiftelse, Konkurrensverket, Riksbankens 
Jubileumsfond, Stiftelsen Svenska Fondhandlareföreningens Under-
stödsfond, Torsten Söderbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Under åren har en mycket stor mängd forskning producerats av ordi-
narie och affilierade forskare inom programmet. Mellan 1 juli 2016 och 
30 juni 2021 uppgick mängden forskning till 116 publicerade artiklar på 
engelska, 12 kapitel på engelska i antologier utgivna av internationella 
akademiska förlag, 5 böcker och redigerade volymer på engelska, 24 
pub licerade artiklar på svenska, 6 böcker och redigerade volymer på 
svenska, 13 forskningsöversikter, policy papers, populärvetenskap, re-
censioner och avhandlingar samt totalt 73 working papers. Det finns en 
tydlig spets i forskningen med artiklar publicerade av ordinarie forskare 
i American Economic Review, Economic Journal, European Economic Re-
view, International Economic Review, Journal of International Economics, 
Journal of Labor Economics, Journal of Public Economics, Research Policy, 
och Quarterly Journal of Economics. Utöver denna akademiska produktion 
har forskarna inom programmet deltagit flitigt i samhällsdebatten och 
interagerat med internationella forskare genom 89 debattartiklar och 
arrangemang av 8 akademiska och policyinriktade seminarier.
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1 . Projekt  

Allokeringen av talang i det svenska näringslivet. Forskning inom 
nationalekonomi har lyft fram att allokeringen av talang i en ekonomi 
kan vara centralt för landets utveckling. Exempelvis kan en talangfull 
person vara mer produktiv från en samhällsekonomisk synpunkt som 
företagsledare för ett nytt snabbväxande företag än som en mellanchef 
på ett stort etablerat företag. Ägandeförändringar och sammanslagning 
av företag leder ofta till att allokeringen av anställda och chefer för-
ändras. Syftet med detta forskningsprojekt är att studera allokeringen 
av talang i den svenska ekonomin och hur denna allokering påverkar 
företagstillväxt, överlevnad och lönsamhet.

Arbetsmarknadseffekter av privatiseringar. Privatiseringar av statligt 
ägda företag har sedan början av 1980-talet skett i över hälften av värl-
dens länder. Motivet har ofta varit att generera försäljningsintäkter och 
att effektivisera företagen. Men trots att privatiseringar har attraherat ett 
stort akademiskt intresse, vet vi i dag väldigt lite om vilka arbetsmark-
nadseffekter som uppstår av privatiseringar. Syftet med detta projekt är 
att studera hur anställda påverkas om deras företag privatiseras. 

De ekonomiska effekterna av globalisering. I en globaliserad värld 
med få handelshinder är det viktigt att förstå konsekvenserna av han-
delsflöden. Hur påverkas ländernas välfärd av olika handelsavtal? Vad 
händer med företagens förutsättningar? Hur påverkas miljön av de 
ökade ekonomiska flödena? Syftet med detta projekt är att med nyut-
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vecklade ekonometriska metoder förbättra analysredskapen för att mäta 
effekterna av handel och globalisering.

Den samhällsekonomiska betydelsen av börshandel med aktier. Re-
gelbördan för företag som bedriver värdepappershandel är ofta hög, och 
detta gäller även regelbördan för företag som önskar lista sig på en publik 
handelsplats. Delvis av denna orsak, men även av många andra, har vi 
under de senaste 15 åren sett ett minskat intresse för företag att låta sina 
aktier handlas på reglerade marknadsplatser. Syftet med detta projekt är 
att studera betydelsen av denna utveckling för samhället i stort.

Finansiell integration och globala obalanser. Finansmarknadsinte-
gration effektiviserar allokeringen av kapital och påverkar sambandet 
mellan tillgångar och konsumtion genom att minska hushållens likvidi-
tetsbegränsningar. De negativa sidorna med finansmarknadsintegrering 
är dock ackumulering av finansiella obalanser, ökad spridningsrisk av 
finansiella svårigheter och plötsliga svängningar i kapitalflöden. Syftet 
med detta projekt är att undersöka hur internationell finansiell inte-
gration påverkar makroekonomiska utfall, exempelvis hur finansiell 
integration påverkar utvecklingen av den lokala finanssektorn och sam-
bandet mellan konsumtion och förmögenhet.

Finansmarknadernas globalisering och dess effekter på svensk  
industristruktur. Omfattande avregleringar av globala finansiella 
marknader har genomförts under de senaste årtiondena. Detta har lett 
till att nya ägartyper vuxit fram. Speciellt riskkapitalbolag som köper, 
omstrukturerar och återsäljer etablerade företag har blivit viktiga ägare 
av företag i länder som USA, Storbritannien och Sverige. I policydebat-
ten finns en oro för att dessa förvärv främst drivs av finansiella fördelar 
och skattefördelar, och därigenom riskerar att leda till mindre effektivt 
ägande av företag och minskad välfärd. Syftet med detta projekt är att 
både teoretiskt och empiriskt studera drivkrafterna bakom förvärv som 
görs av riskkapitalbolag och hur denna typ av ägande påverkar samhället.
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Företagen, arbetsmarknaden och arbetsmiljön. Arbetsmiljöproblem 
medför stora kostnader för samhället. Europeiska Arbetsmiljöbyrån har 
uppskattat de direkta och indirekta kostnaderna för Sverige till ca 4 pro-
cent av BNP. Syftet med detta projekt är att empiriskt studera ett flertal 
bakomliggande faktorer till hälsoproblem i det svenska näringslivet med 
speciellt fokus på chefer, företagsägande och företagsstyrning.

Företagsägandets ekonomi. Ägarförändringar och ägarfrågor är cen-
trala i den omstrukturering av näringslivet som krävs för att möta de 
utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Syftet med 
detta projekt är att studera olika aspekter relaterade till företagsägandets 
ekonomi, det vill säga hur samhället påverkas av olika ägarformer av 
företag. Detta inkluderar studier kring riskkapitalinvesteringar, börs-
noteringar, företagsförvärv samt beslut att bli företagsägare genom 
entreprenörskap. Vi studerar även hur företagsägande och ägarföränd-
ringar påverkar karriärer hos företagsledare och anställda.

Globalisering, sysselsättning och löner. Detta projekt tar sin ut-
gångspunkt i ny ekonomisk teori med heterogena företag och heterogen 
arbetskraft. Traditionell handelsteori antar att arbetsmarknaden är full-
ständigt flexibel med full sysselsättning som följd. Nyare teori betonar 
istället att löner är trögrörliga och att matchningsprocessen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare kan ge upphov till långvarig arbetslös-
het. Vidare ger dessa arbeten vid handen att effekten på en viss typ av 
arbetskraft, till exempel i termer av löneförändringar, kan skilja sig åt 
beroende på typ av företag. Ökad globalisering kan leda till ökade löner 
för den typ av arbetskraft vars kvalifikationer bäst överensstämmer med 
företagets profil. Syftet med detta projekt är att med hjälp av svenska 
data empiriskt utvärdera relevansen av dessa nya teorier. 

Globalisering, ökad konkurrens och företagens utveckling. Företag 
i Sverige och utlandet har utsatts för ökad konkurrens i många former. 
Globaliseringens utveckling gör att inhemska företag är tvungna att an-
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passa sig till ett tuffare affärsklimat, men handelsreformer innebär också 
nya import- och exportmöjligheter. Detta projekt består huvudsakligen 
av empiriska uppsatser som utvärderar effekterna av ökad konkurrens av 
olika slag, såsom handelsreformer, importkonkurrens och högre elpriser 
under 2000-talet. Syftet med projektet är att bidra till förståelsen för hur 
konkurrens påverkar företags tekniska utveckling och sysselsättning, 
vilket kan vara till hjälp inför framtida ekonomiska reformer.

Globaliseringen och digitaliseringen. Den teknologiska utvecklingen 
och digitaliseringen har fört med sig stora förändringar för hur det 
svenska näringslivet fungerar. Trots den mycket omfattande offentliga 
och akademiska debatten om effekterna av digitalisering och automati-
sering, så är de empiriska bevisen knappa. Syftet med detta projekt är att 
skapa en bättre förståelse för hur digitaliseringen och automatiseringen 
påverkar den svenska arbetsmarknaden, vilket ger insikter med tydlig 
relevans för svenska beslutsfattare. Vår analys kommer att baseras på 
detaljerade matchade data på anställda och företag.

Globaliseringens effekt på invandrares sysselsättning och löner. 
Detta projekt studerar effekten av ökad internationell handel på in-
vandrares sysselsättning och löner. Effekten av internationell handel på 
invandrares arbetsmarknadsintegration är av stort intresse i ljuset av 
invandrares bristande integration. Hypotesen är att ökad handel med 
ett visst land ökar både sysselsättningen och lönerna för personer som 
invandrat från detta land. Analysen baseras på ett stort datamaterial över 
svenska företag och svenska invånare, med information om en mängd 
olika företags- och individkarakteristika, inklusive företags import och 
export samt individers födelseland.

Globaliseringens effekter på kapitalägande. Med den svenska ägar-
modellen avses att kontrollen av företagen i regel var koncentrerad till 
en eller två ägare. Ofta, men inte alltid, har dessa ägare varit svenska fa-
miljer. Den svenska ägarmodellen är nu under tydlig förändring, och en 



| 111 . PROJEKT  

viktig drivkraft bakom denna utveckling är globaliseringen av ägandet. 
Projektet syftar till att öka förståelsen för dels hur den svenska ägar- och 
kontrollmodellen påverkas av globaliseringen, dels vilka institutionella 
förändringar i regelverket som skulle kunna möjliggöra en effektiv styr-
ning av bolag med spritt ägande.

Inhemsk politik och internationella handelsavtal. I en mer integrerad 
värld kommer protektionistiska tendenser i omvärlden att få stor inverkan 
på den inhemska ekonomin. Det har också blivit allt mer uppenbart att 
inhemska regleringar kan användas för att skydda inhemsk industri på 
utländska företags bekostnad. Alla handelsavtal innehåller därför även 
restriktioner för vad länder kan göra unilateralt med inhemska instru-
ment. Den centrala klausulen i detta avseende är ”nationell behandling” 
som kräver att en importerad vara inte behandlas sämre i något avseende 
än snarlika inhemskt producerade varor. Syftet med detta projekt är 
att bidra till förståelsen för hur principen om nationell behandling bör 
utformas och att belysa empiriskt hur inhemska politikinstrument har 
hanterats av Världshandelsorganisationens tvistelösningsmekanism.

Internationella investeringsavtal. Mellanstatliga investeringsavtal 
skyddar utländska investeringar mot åtgärder av värdländerna som 
avsevärt reducerar dessas värde. De ger också investerare möjlighet 
att stämma kontrakterande stater för avtalsbrott. Dessa åtaganden har 
stått i centrum för kritiken mot olika internationella investeringsavtal. 
Debatten väcker fundamentala frågor rörande internationella investe-
ringsavtal: Vilka slags åtgärder ska leda till kompensation? Kommer 
värdländer att avstå från att vidta legitima åtgärder? Vem vinner och vem 
förlorar på avtalen? Det finns i stort sett ingen ekonomisk litteratur som 
besvarar dessa frågor. Syftet med projektet är att påbörja en systematisk 
analys av dessa frågor. 

Kvotering till börsbolagsstyrelser. Kvotering till börsbolagsstyrelser 
har införts i en rad länder i Europa. I Sverige har det än så länge endast 
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funnits ett hot om lagstiftning. Detta projekt utvärderar det första och 
mest kraftfulla hotet om kvoteringslag från vice statminister och jäm-
ställdhetsminister Margareta Winberg 2002.

Politiska incitament och lokal ekonomisk utveckling i Kina. En cen-
tral fråga inom politisk ekonomi är hur de incitamentsstrukturer som är 
ett resultat av ett lands politiska system påverkar ekonomisk och social 
utveckling. Syftet med detta forskningsprojekt är att studera incitament 
för lokala politiska beslutsfattare i det autokratiska Kina. Projektet be-
handlar i huvudsak två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar 
på hur investeringar i utbildning på den lokala nivån är avhängiga den 
cykliska processen av befordringar inom partistaten. Den andra frågan 
fokuserar på hur både lokala beslutsfattares incitament och generella 
krav på samhällelig välfärd påverkar tillgången till kapital i Kina.

Riskkapital och företagsetik. Med den ökande betydelsen av etik för 
investeringsbeslut blir en naturlig fråga om affärsförslagens etiska ka-
raktär påverkar entreprenörernas chanser att finansiera sina affärsplaner. 
Syftet med detta projekt är att studera denna fråga.

Strukturomvandling och digitalisering. Den teknologiska utveck-
lingen och digitaliseringen utmanar etablerade strukturer i samhället. 
Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om hur digitalise-
ringen påverkar produktivitetstillväxten, arbetsmarknadens utveckling 
och olika sociala dimensioner, såsom inkomströrlighet och fördelning. 
Vilka faktorer blir viktiga för att klara växande skillnader mellan stad 
och landsbygd?

Unilateral konkurrenspolitik och standard-essentiella patent. Upp-
fyllandet av en industristandard kräver ofta användning av patenterade 
teknologier. Exempelvis utnyttjar telekomstandarder som 3G och 4G 
en stor mängd sådana standard-essentiella patent. Ägarna till dessa 
har potentiellt mycket stark marknadsposition, då de kan blockera ut-
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nyttjandet av standarden. I praktiken motverkas detta genom nationell 
konkurrenspolitik. Syftet med projektet är att belysa hur principer för 
internationell jurisdiktion kan utnyttjas för att motverka internationella 
intressekonflikter vad gäller denna konkurrensövervakning.

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

Vikten av kontakter för ungas arbetsmarknadsinträde och match-
ningen på arbetsmarknaden. Forskning har visat att kontakter är ett 
vanligt sätt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. I Sverige har mer 
än 70 procent av gymnasieeleverna ett sommar- eller extrajobb under 
skoltiden och dessa kan utgöra en viktig kanal för att skapa kontak-
ter med potentiella arbetsgivare. Från företagens sida är sommar- och 
extrajobben troligen ett viktigt redskap för att lära känna och bedöma 
potentiella kandidater, vilket kan minska osäkerheten i anställningsbe-
slutet. Syftet med detta projekt är att studera vikten av kontakter från 
sommar- och extrajobb för ungas arbetsmarknadsinträde och om denna 
kanal kan minska friktioner under jobbsökandet och på så sätt leda till 
bättre matchning.

Världshandelsorganisationens tvistelösningsmekanism. Tvistelös-
ningsmekanismen i Världshandelsorganisationen (WTO) har hittills 
hanterat över 500 dispyter sedan den infördes den 1 januari 1995, vilket  
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gör den till en av världens mest använda forum för tvistelösning. Men 
trots dess popularitet så har det också riktats kritik mot ett flertal aspekter 
som i längden skulle kunna undergräva det förtroende som tvistelös-
nings-mekanismen åtnjuter. Till exempel så har man länge bekymrat 
sig för fattigare länders möjlighet att driva dispyter framgångsrikt då de 
många gånger saknar de finansiella resurser som krävs. Andra exempel 
är också hur man tillsätter domare och hur det påverkar kvaliteten och 
dispytens utfall samt effekter av dispyter. Syftet med detta projekt är att 
belysa empiriskt hur tvistelösningsmekanismen har fungerat i praktiken.
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2 . Några resultat från 
forskningen

Projekten ovan har resulterat i ett omfattande antal publicerade 
studier och rapporter. Här följer ett mindre urval av resultaten från 

dessa, baserat på spets i publikationen, bland ordinarie forskare inom 
varje delområde.

2.1 Globaliseringen och den internationella integrationen

Horn och Tangerås (2021) har i Journal of International Economics stude-
rat om utländska investeringar har särskilt rättsligt skydd mot indirekt 
expropriering, dvs. åtgärder som slår ut deras vinster utan att ägandet 
tas över. Studien visar hur ett sådant skydd kan ge aggregerade välfärds-
vinster. Studien visar dock att även om avtalen genererar aggregerade 
välfärdsvinster kan dessa bli mycket ojämnt fördelade. Exempelvis kan 
avtal mellan parter som har möjlighet att göra trovärdiga unilaterala 
åtaganden om skydd av utländska investeringar generera vinster för ut-
ländska investerare, medan övriga intressenter förlorar på avtalen totalt 
sett. Detta skulle exempelvis kunna tolkas som att TTIP-avtalets aggre-
gerade effekter skulle kunna bli positiva, men att vinsterna skulle tillfalla 
europeiska investerare i USA och amerikanska investerare i EU medan 
övriga intressenter i EU och USA sammantaget förlorar på avtalet.

Davidson, Heyman, Matusz, Sjöholm och Zhu (2017), publicerad i 
European Economic Review, har undersökt sambandet mellan graden 
av företags internationalisering och fördelningen av olika yrken i dessa 
företag. De finner att företag som i större utsträckning är verksamma på 
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internationella marknader har anställda som i högre grad innehar olika 
typer av högkvalificerade yrken. Resultaten visar på en typ av inkomst-
fördelningseffekt av globaliseringen som tidigare inte uppmärksammats. 
En fortsatt ökad globalisering kan leda till att företag efterfrågar allt 
fler personer i yrken som krävs för export eller för att kunna öppna upp 
utländska dotterbolag. Det kan röra sig om personer sysselsatta inom 
t.ex. logistik, juridik och marknadsföring. En stor andel av dessa yrken 
kräver relativt kvalificerade arbetstagare. Med andra ord kommer den 
relativa efterfrågan på kvalificerad arbetskraft att öka och den relativa 
efterfrågan på mindre kvalificerad arbetskraft att minska vilket leder 
till ökad lönespridning.

Inom ramen för projekten kring den internationella integrationen har 
Tangerås och Tåg (2016), publicerad i International Journal of Industrial 
Organization, studerat integrationen på de internationella telekommu-
nikationsmarknaderna. Tidigare ekonomisk forskning bygger på det 
föråldrade antagandet att dessa marknader är nationella. Författarna 
utvecklar i stället en teoretisk modell med en internationell telekom-
marknad för att undersöka konsekvenserna för konkurrensen och de 
nationella samtrafikavgifterna av ökad globalisering. De visar sedan 
hur nationella regleringsmyndigheter kan sakna incitament att genom-
föra tillräckligt långtgående ingrepp på marknaden. De lyfter fram tre 
möjliga lösningar på problemet: reglering på centraliserad EU-nivå, att 
underlätta internationellt ägande av telekomnäten, samt avreglering av 
marknaden. 

2.2 Digitaliseringsprocessen i svenskt näringsliv

Davidson, Heyman, Matusz, Sjöholm och Zhu (2020) har i European 
Economic Review utvecklat en teoretisk modell där företag skiljer sig åt 
avseende anställdas produktivitet och färdigheter och undersöker hur 
globalisering påverkar lönefördelningen och karriärvägar för arbetsta-
gare när de byter jobb. Analysen visar att ökad globalisering underlättar 
rörlighet och anställdas karriärmöjligheter. I jämvikt kommer företagen 
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att hamna i olika grupper utifrån de löner som de betalar, hur internatio-
nellt verksamma de är och hur de rekryterar nya anställda. Utifrån detta 
kommer ökad globalisering i form av fallande handelskostnader att leda 
till ökade löneskillnader totalt i ekonomin men även till att underlätta 
rörligheten på arbetsmarknaden och individers karriärmöjligheter, t.ex. 
genom att mindre tid spenderas på olika inträdesjobb.

Colonnelli, Tåg, Webb och Wolter (2018) har i AEJ Papers & Pro-
ceedings dokumenterat sambandet mellan företagets storlek och lön i 
Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland. En omfattande litte-
ratur har visat att större företag betalar högre löner, men ny forskning 
från USA har visat att sambandet avtagit över tid. En förklaring är 
digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen. Författarna finner 
ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek i alla dessa län-
der, men skillnaderna mellan länderna är stora och sambandet har inte 
avtagit över tid. Således är det inte troligt att en generell teknologisk 
utveckling ligger bakom trenden i USA då liknande trender i så fall 
borde ha observerats i dessa länder.

Slutligen har projekten inom globaliseringen och digitaliseringen ut-
mynnat i Heyman, Norbäck, och Persson (2016), publicerad som Rapport 
till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. Forskarna studerar hur 
investeringar i digitalisering och automatisering påverkat det svenska 
näringslivet 1996–2013. De finner att svenska företag – särskilt inom 
tillverkningsindustrin – har dragit fördelar av automatisering. Digital 
teknologi har även använts ”för att lösa informations- och kommunika-
tionsproblem, skapa individanpassade varor och tjänster, samt utnyttja 
marknader för outnyttjade privata tillgångar (främst bostäder och bilar; 
Airbnb och Uber)”. Heyman, Norbäck och Persson skriver att utveck-
lingen mot ett mer automatiserat näringsliv inte saknar utmaningar. 
En sådan är att små skillnader i kvalitet och små försprång in på en 
marknad kan leda till mycket stora konkurrensfördelar, vilket kan öka 
inkomst- och förmögenhetsklyftor. En god produktivitetstillväxt i den 
digitala ekonomin kräver enligt forskarna en väl fungerande produkt-
marknadskonkurrens, att arbetsmarknaden anpassas till förändringar 
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i efterfrågan på olika yrkeskompetenser, att det finns väl utformade 
ägande- och kontraktsrättsregler och att regelverk utvecklas för att få 
ett pålitligt och integritetsskyddande internet.

2.3 Företagsstyrning och interaktionen mellan finans- och 
arbetsmarknaden

Lindbeck och Weibull (2020) har i European Economic Review ana-
lyserat optimala kontrakt när en investerare delegerar insamling och 
bedömning av information som är relevant för investeringsbeslut till 
en specialist. Det optimala kontraktet innehåller inte bara bonusar 
vid lyckade investeringar utan också ekonomisk bestraffning vid miss-
lyckade investeringar. Studien visar också bl.a. att det inte alltid är bäst 
för principalen att skriva kontraktet så att agentens egenintresse – då 
information föreligger – helt sammanfaller med principalens. Agentens 
incitament vid investeringstillfället måste vägas mot agentens incita-
ment att anskaffa information.

Inom området företagsägandets ekonomi har Olsson och Tåg (2017), 
publicerad i Journal of Labor Economics, undersökt vilka anställda som 
vinner och vilka som förlorar på riskkapitalinvesteringar i Sverige. För-
fattarna visar att riskkapitalinvesteringar inte har lett till en generellt 
ökad arbetslöshetsrisk för anställda. Dock finner de spår av investeringar 
i automatisering och utlokalisering av arbetsuppgifter: anställda som 
utför rutinmässiga arbetsuppgifter som är lätta att automatisera och 
arbetsuppgifter som är lätta att flytta till utlandet har i större utsträck-
ning blivit arbetslösa. De dokumenterar även en ökad produktivitet efter 
investeringarna, vilket i kombination med individeffekterna tyder på att 
investeringar i automatisering och utlokalisering har följt riskkapitalin-
vesteringar i Sverige. 

Därtill har Baziki, Norbäck, Persson och Tåg (2017), publicerad i 
Euro pean Economic Review, lyft fram att en allt större andel av för-
värv över gränser görs av riskkapitalbolag istället för av multinationella 
före tag. Författarna tar sedan fram en ny analysram för internationella 
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förvärv som visar att bl.a. svagare synergier och interna kapitalmarkna-
der samt lägre exportbarriärer och riskpremier leder till fler förvärv av 
riskkapitalbolag.
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3 . Databaser

Inom ramen för forskningsprogrammet har flera databaser som möj-
liggör studier av det svenska näringslivet på detaljerad nivå byggts 

upp. Speciellt tre databaser har varit, och är, av mycket stor vikt för 
forskarna.

3.1  FAME-databasen

FAME-databasen (FAME = företag, arbetsmarknad, entreprenörskap) 
är en databas som är tillgänglig för forskare på IFN i syfte att studera 
svenskt näringsliv. Databasen består av en rad olika datakällor från bland 
annat Statistiska centralbyrån, Riksarkivet och Bolagsverket. Den ger en 
heltäckande bild av samtliga företag, arbetsställen och individer i Sverige 
under perioden 1990–2018. Detaljrikedomen ger en unik möjlighet att 
analysera interaktionen mellan företag, arbetsställen och anställda för 
att bättre förstå hur strukturella förändringar påverkar det svenska nä-
ringslivet. Tillgången till databasen möjliggör att forskningen omgående 
kan initieras utan omfattande uppstartskostnader. 

På företagsnivå innehåller databasen komplett bokslutsinformation 
samt information om styrelser, ledning, internationell handel, ägande 
och förvärv. På arbetsställenivå har vi tillgång till information om pro-
duktivitet, innovativa aktiviteter, löner, företagsfusioner, nedläggningar 
och driftsförändringar. Uppgifter om arbetsställena gör det möjligt att 
studera omorganisationer inom samt mellan företag när arbetsställen 
avyttras.
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Uppgifterna på individnivå täcker samtliga boende i Sverige. Efter-
som individer är sammankopplade med företag och arbetsställen är det 
möjligt för oss att följa både företag och individer över tid. Vi kan således 
bland annat studera hur kompositionen av anställda i företag förändras 
över tid. Vidare innehåller databasen information såsom yrke, arbets-
erfarenhet, utbildning, arbetstid, löner, förmögenhet, familjerelationer, 
kognitiva och icke-kognitiva färdigheter, hälsa, födelselandskarakteris-
tika samt automatiseringssannolikheter för yrken.

3.2 IFN:s företagsdatabas

IFN:s företagsdatabas innehåller information om samtliga aktiebolag 
i Sverige mellan åren 1990 och 2019. Uppgifterna kommer från Bo-
lagsverket. Databasen innehåller registerinformation om företagen, 
företagsstatus, boksluts- och årsredovisningar, koncernregister och 
kopplingar mellan organisationsnummer samt ett register över fusioner 
och förvärv samt styrelsemedlemmar och vd.

3.3 Databaser över multinationella företag

Det finns två databaser över multinationella företag på IFN. Den första 
är databasen över svenska multinationella företags utlandsverksamhet. 
IFN har utfört enkätundersökningar om svenska multinationella före-
tag verksamma inom tillverkningsindustrin ungefär vart fjärde år sedan 
början av 1970-talet till 2003. Uppgifter för moderföretag och deras in-
ternationella verksamhet finns för 1965, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 
1998 och 2003. Undersökningspopulationen omfattar alla multinatio-
nella företag inom tillverkningsindustrin med juridiskt säte i Sverige och 
med minst ett producerande majoritetsägt utländskt dotterföretag. Det 
samlade datamaterialet innehåller detaljerade uppgifter såsom bransch, 
omsättning, antal anställda, interna och externa handelsflöden, FoU-
utgifter, investeringar och vinst för de utländska dotterföretagen. 

Den andra är databasen över inhemska och utländska företag verk-
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samma i Sverige. Inom ramen för forskningsprogrammet används unika 
data där statistik på individnivå är kopplad till företagsdata. Databasen 
består av tre delar: finansdata, arbetsställedata och individdata. Finans-
statistiken innehåller en stor mängd företagsdata, inklusive detaljerade 
bokslutsdata, sysselsättningsdata, produktivitet, investeringar, FoU med 
mera för perioden 1973–2002. 

För tiden 1973–1985 avser informationen enbart tillverkningsindustrin 
men fr.o.m. 1986 täcks hela ekonomin. Fr.o.m. 1996 finns årliga data 
över ca 300 000 företag. Arbetsställestatistiken innehåller detaljerad 
information på arbetsställenivå om bl.a. anställdas löner, utbildning 
och orsakskoder för företagssammanslagningar, nedläggningar, nybild-
ningar och förändringar av verksamheters inriktning. Individstatistiken 
bygger på SCB:s årliga löneundersökningar och är kompletterad med 
material från en rad dataregister.
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4 . Globaliseringsprogrammet 
och tredje uppgiften

En viktig del av verksamheten inom globaliseringsprogrammet är 
den s.k. tredje uppgiften. Att delta som expert i statliga utred-

ningar, skriva populärvetenskapligt om sin forskning, skriva rapporter 
som sammanställer forskning, medverka vid externa seminarier och 
delta aktivt i media är alla exempel på sådant som görs inom ramen för 
den tredje uppgiften. Vi vill vara en källa till kunskap och information 
om globaliseringens betydelse för näringslivets utveckling för beslutsfat-
tare, tjänstemän och journalister som berörs av eller intresserar sig för 
svensk ekonomi. 

Forskningen kommuniceras främst på IFN:s hemsida som finns i 
svensk och engelskspråkig version. IFN producerar också sex till åtta 
nummer årligen av ett svenskt nyhetsbrev med ca 4 000 prenumeranter 
och ett engelskt nyhetsbrev med ca 1 500 prenumeranter. Det engelska 
nyhetsbrevet författas av en eller flera IFN-forskare och består oftast av 
en längre akademisk artikel.

IFN arrangerar flera policyseminarier per år, där IFN-forskning pre-
senteras för en större publik utanför den akademiska världen. Utöver det 
kommuniceras forskning via IFN-podden, där IFN forskare intervjuas om 
sin forskning eller pratar om ämnen relaterade till sina forskningsområden. 
IFN sprider också forskning och forskningsrelaterat material på Twitter, 
Facebook, Linkedin och Instagram. På IFN:s Youtube-kanal finns sedan 
flera år tillbaka samtliga policyseminarier och annat filmat material. Nedan 
följer ett urval av aktiviteter arrangerade inom programmet samt mediasam-
manhang som forskare inom ramen för programmet figurerat i.
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4.1 Publika seminarier

Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad (2020)
Det behövs fler satsningar på utbildning och insatser riktade mot unga, 
växande  företag för att Sverige inte ska halka efter internationellt.  
Digitaliseringen har bidragit till att skapa produktiva och internatio-
nellt konkurrenskraftiga svenska företag. Det visar IFN:s forskning 
som presenterades på policywebbinariet ”Digitaliseringens påverkan 
på näringsliv och arbetsmarknad”. Forskningsresultaten visar också att 
det är stora regionala skillnader gällande hur långt digitaliseringen har 
kommit i Sverige. Lars Persson och Malin Gardberg från IFN pre-
senterade forskningsresultat, följt av en paneldiskussion där Irene Ek 
(analytiker Tillväxtanalys, digitaliseringspolitisk analytiker vid OECD 
samt programledare på IKT-avdelningen på Vinnova) samt Åsa Zet-
terberg (förbundsdirektör IT & Telekomföretagen och f.d. Chief Digital 
Officer för regeringen) medverkade.

KvinnoKapital i samtal med forskare (2017)
KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvalt-
ning, besökte IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. 
Björn Tyrefors berättade om studien ”Gender Quotas in the Board 
Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in 
Sweden”. Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering 
i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor i styrelserna har ökat, 
liksom företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie 
om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara 
svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefs-
karriär.
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Vad händer om aktiemarknaden försvinner? (2016)
Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Lunds universitet, som 
IFN är en del av, arrangerade ett symposium kring framtiden för ak-
tiemarknaden. Huvudtalare på symposiet var Alexander Ljungqvist, 
som då var professor i finansiering och entreprenörskap vid New York 
University Stern School of Business och affilierad till IFN. I många 
länder har börsnoteringar delvis blivit färre, dels som ett resultat av 
den ständigt ökande regelbördan, dels på grund av påtryckningar från 
aktivistiska aktieägare. Vilka är konsekvenserna av dessa trender för 
företagens investeringar och ekonomisk tillväxt? Presentationen följdes 
av en paneldebatt där Peter Zerhouni (CEO, InDex Pharmaceuticals), 
John Abrahamson (Managing Director, Investment Banking, SEB) och 
Frédéric Delmar (Professor, Lund University School of Economics and 
Management) deltog.

Vad kan vi lära av forskningen om automatisering och digitalisering? 
(2016)
IFN anordnade ett seminarium om vad vi kan lära av forskningen om 
automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie  
Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har stu-
derat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD 

Björn Tyrefors presenterade sin studie på ett frukostmöte för nätverket KvinnoKapital i 
augusti 2017.
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och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN 
presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I 
en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog 
även Annika Winsth, chefekonom Nordea. Stort fokus låg vid effekten 
på arbetsmarknaden av digitalisering, och bland annat lyftes vikten av 
utbildning.

4.2 Vetenskapliga konferenser

Det kan inte nog understrykas betydelsen av att kunna arrangera ve-
tenskapliga konferenser och workshops inom globaliseringsprogrammet 
för utvecklingen av IFN:s forskning. Inom ramen för programmet ar-
rangerades flertalet större konferenser med deltagande av ett antal högt 
meriterade forskare.

Företagen, arbetsmarknaden och entreprenörskap (2020)
Under året har två interna workshops hållits i regi av Företags-, 
arbets marknads- och entreprenörskapsgruppen (FAME). Syftet med 
FAME-workshopparna är att i mindre grupp gå igenom forskningsidéer 
och pågående forskning som fortfarande är i ett mycket tidigt skede. Vid 
tillfällena presenterades bland annat pågående forskning om automatise-

En paneldiskussion avslutade seminariet om automatisering och digitalisering. Från höger: 
Karolina Ekholm, Mårten Blix, Annika Winsth, Melanie Arntz och Lars Persson.
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ring och företagsdynamik och om hur en temporär digital valuta skulle 
kunna användas för att återstarta Sverige efter coronakrisen.

Labor and Finance Group Conference (2020)
Den 17 augusti inleddes Labor and Finance Groups konferens. IFN var 
värd när internationella forskare presenterade nya studier kring företag 
och arbetsmarknad. Det var första gången som en europeisk institution 
arrangerade konferensen som på grund av pandemiläget ställdes om till 
ett digitalt evenemang. Under första dagen presenterades bland annat 
forskning om tillgången på chefer, hälsoeffekter på anställda i bolag 
som mottar riskkapitalinvesteringar i Nederländerna och hur anställda 
påverkas när osäkerheten kring ett företags lönsamhet plötsligt växer. 
Dag två fortsatte konferensen med studier från bland annat USA och 
Italien. Syftet med konferensserien är att sammanföra forskare inom 
fälten finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Nordic Initiative for Corporate Economics Conference (2018)
När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa 
nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade 
de samtidigt begreppet corporate economics, ett samlingsnamn för ett 

Deltagare i NICE-konferensen i Stockholm i augusti 2018.
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brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti 
2018 förklarade Alexander Ljungqvist att ”vi studerar alla näringsliv 
och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt 
mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika 
specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics”. Han påpekade 
att genom samverkan och att forskarna lär sig om varandras perspektiv 
så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att 
berikas. Detta var nätverkets första internationella konferens, med ca 25 
deltagande forskare. 

Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda (2017)
I juni 2017 arrangerade IFN en internationell akademisk tvådagarskon-
ferens med titeln Globalization and New Technology: Effects on Firms and 
Workers (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). 
Deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och 
globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande 
samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige kom 
deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och 
Norge, och totalt 16 studier presenterades. Exempelvis presenterades 
studier om effekten av olika handelspolitik, hur internationalisering 

Ett 20-tal forskare deltog i konferensen i Vaxholm juni 2017.
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påverkar företagen, politisk polarisering, internationella investeringar, 
löner och ersättningar, jobbpolarisering och förändringar i arbetsmark-
naden och affärsdynamik.

4.3  Mediesammanhang

Här ges några exempel på de många mediesammanhang där IFN-
forskare, eller forskning gjord av dem, figurerat.

”Experterna: Därför kan vaccinbråken utlösa handelskrig”, f-plus. 
Fredrik Sjöholm, IFN, intervjuas om vaccinkonflikten och framhåller 
globaliseringens fördelar: ” Den fria handeln har inneburit att mängder 
av människor i tredje världen fått en dräglig tillvaro för att de integrerats 
i världshandeln. Det har även inneburit att levnadsstandarden i den 
industrialiserade världen ökat. Handeln är en av de viktigaste förkla-
ringarna till den stora ökningen av levnadsstandarden sedan 1950-talet. 
Jag ser främst fördelar med globaliseringen”, säger Fredrik Sjöholm. 
(2021-03-22)

”Coronastrategin har varit bra för svensk ekonomi”, Dagens Ny-
heter. Lars Persson och Fredrik Sjöholm, IFN, skriver en debattartikel 
om att den svenska coronastrategin har varit bra för ekonomin och att 
utökade restriktioner kräver nya stöd till företag. Ny statistik visar att 
Sverige klarat sig bra jämfört med andra europeiska länder. (2021-03-09)

”Dags att närma sig USA”, Kvartal. Fredrik Sjöholm, IFN, skriver 
att det nu är dags för Europa att närma sig USA. ”Från ett europeiskt 
perspektiv är det av stor vikt att återställa de historiskt starka transatlan-
tiska banden. EU bör därför närma sig USA för att öka möjligheterna 
till frihandel och återigen sätta fart på globaliseringen”, skriver han. 
(2021-01-20)

”Världen lamslås – Kina ökar takten”, Svenska Dagbladet. Fredrik 
Sjöholm, IFN, intervjuas av Svenska Dagbladet om Kinas framväxt glo-
balt. ”Det innebär att efter ett antal årtionden då demokratiskt styrda 
marknadsekonomier har dominerat världen och den globala ekonomin, 
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finns nu ett alternativt ekonomisk-politiskt system som på allvar ut-
manar idén om vad som är ett framgångsrikt land. Det är en viktig 
effekt som kommer att prägla hela det här århundradet och påverka vad 
andra länder runt om i världen ser som eftersträvansvärt”, säger Fredrik 
Sjöholm. (2020-11-21)

”Elever på yrkesprogram kan drabbas långsiktigt av coronakrisen”, 
Altinget.se. Dagmar Müller, IFN, intervjuas av Altinget.se om sin forsk-
ning om ungas övergång från gymnasiets yrkesprogram till arbetslivet.  
Personliga kontakter som skapats via extrajobb eller sommarjobb under 
skoltiden är viktiga för möjligheten att få ett varaktigt jobb efter avslutad 
utbildning. Kriser såsom coronakrisen påverkar ungdomars chans att få 
jobb negativt, visar hennes forskning: ”I situationer som coronakrisen 
kan elever som annars klarat sig bra blir mer utsatta. På det sättet är det 
viktigt när man kommer in i en kris att förstå vilka mekanismer som 
påverkar elever under lång tid”, säger hon till Altinget. (2020-10-29)

”Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden”, Dagens Sam-
hälle. Dagmar Müller, IFN, skriver om sin forskning i en debattartikel 
i Dagens Samhälle. Elever som läser på yrkesprogram påverkas om möj-
ligheten att återvända till en tidigare arbetsplats från skoltiden förloras. 
De har lägre sysselsättning och arbetsinkomster i upp till tio år efter 
avslutat gymnasium jämfört med andra elever från samma klass, skriver 
hon. (2020-10-27)

”Fler jobb flyttar hem”, TT och ett flertal tidningar såsom Göte-
borgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet m.fl. Joacim Tåg, IFN, intervjuas av 
nyhetsbyrån TT om att allt fler företag flyttar hem sin produktion till 
Sverige som en följd av coronakrisen: ”Jag är inte förvånad, det är en 
trend man ser”, säger Joacim Tåg. (2020-10-09)

”Forskare: Därför mår din chef bättre än du”, fPlus. Joacim Tåg, 
IFN, intervjuas av fPlus om sin studie om vd:ars hälsa. Studien visar att 
vd:ar har bättre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Att studera 
vd:ars hälsa är intressant eftersom företagsledare dagligen har ansvar 
för viktiga beslut som påverkar företaget och näringslivet i stort, menar 
Joacim Tåg. (2020-08-28)
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”Professor varnar för hemarbetet: ’Bolagen börjar ta skada’”, Da-
gens Industri. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas av Dagens Industri om 
Folkhälsomyndighetens rekommendation att hemarbete ska fortsätta 
under hösten 2020. Enligt Henrekson var hemarbete nog en bra lös-
ning under våren, men nu börjar företagen ta skada. Enligt Henrekson 
förenklades situationen i våras av att mycket redan låg i pipeline och 
medarbetare visste vad som skulle göras. En annan aspekt av hemarbete 
är att spontan interaktion mellan medarbetare är central för ett företags 
utveckling. Till slut börjar bolagens verksamhet ta skada. (2020-07-31)

”Framförallt unga kvinnor som varslats”, Svenska Dagbladet. Malin 
Gardberg IFN, intervjuas av Svenska Dagbladet om Arbetsförmedlingens 
scenario där man räknar med en arbetslöshet på 14 procent i september 
som en följd av coronapandemin. Efter att ha betonat att Sverige inte 
är en isolerad ö i krisen utan är beroende av vad som sker i omvärlden, 
svarar hon på frågan om hur länge varseltalen kommer att ligga på de 
nuvarande nivåerna: ”Det beror på hur länge man i Sverige kommer att 
ha företag nedstängda på grund av den här krisen men också hur länge 
företag, framförallt i Europa och Sydeuropa, kommer att ha produktio-
nen nedstängd på grund av krisen”, säger Malin Gardberg. (2020-05-04) 

”Pandemin visar på svagheter med produktion utomlands”, P1-
morgon, Sveriges Radio. Magnus Henrekson, IFN, medverkade i ett 
samtal i P1-morgon, Sveriges Radio. Samtalet belyste svagheterna med 
att lägga produktion utomlands. Magnus Henrekson tror att vi som en 
följd av coronakrisen kommer att se att allt fler företag väljer att flytta 
produktionen till sina hemländer eller sina närområden, åtminstone den 
närmaste tiden. (2020-04-29)

”En ny globalisering”, Dagens Industri. Fredrik Sjöholm, IFN, är en 
av artikelförfattarna till en debattartikel. Coronakrisen har kortslutit 
globaliseringen, skriver författarna och efterlyser ett slags ekonomiskt 
vaccin som minskar risken för såväl protektionism som pandemier. 
(2020-04-21)

”Så kan pandemin förändra hela vår världsekonomi”, Expressen. 
Magnus Henrekson, IFN, intervjuas av Expressen i en artikel om hur 
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coronapandemin kan förändra världsekonomin. Solidaritet ställs mot 
möjliga nya sprickor i samhället, skriver Expressen: ”Sverige är särskilt 
utsatt med tanke på att vi har ett så enormt utanförskap redan”, säger 
Magnus Henrekson. (2020-04-18)

”Staten måste ta över hela kostnaden för permitterade medarbeta-
re”, Göteborgs-Posten. Magnus Henrekson, IFN, skriver i en debattartikel 
i Göteborgs-Posten om regeringens stödpaket till företagen. Han anser 
att de är för små, krångliga och senfärdiga och uppmanar näringsliv 
och fackförbund att göra gemensam sak i att kräva åtgärder som be-
varar företagen under krisen. ”Det ligger i allas intresse att i grunden 
livskraftiga svenska företag överlever coronakrisen. Alternativet vore 
förödande för det svenska samhället i stort men alldeles särskilt för de 
stora grupper som redan innan krisen hade svårt att etablera sig på den 
svenska arbetsmarknaden.” (2020-04-17)

”Så kan krisande företag räddas”, Kvartal. Magnus Henrekson, 
IFN, och Tommy Furland, auktoriserad revisor, skriver om regeringens 
åtgärdspaket. De anser att lån inte är tillräckligt för att rädda krisande 
företag. Istället skulle statliga bidrag som betalas ut via företagens skat-
tekonton kunna vara lösningen. (2020-04-02)

”Ge mer stöd till företag. Men ställ krav därefter.”, Sydsvenska Dag-
bladet och Helsingborgs Dagblad. Magnus Henreksons, IFN, debattartikel 
i Dagens Nyheter refereras till i Sydsvenska Dagbladets och Helsingborgs 
Dagblads ledare om stödpaketet till företagen: ”Ekonomiprofessor Mag-
nus Henrekson menar i sin tur att företag inte kan överbrygga krisen 
med hjälp av lån även om de skulle vara räntefria. Staten måste vidta 
massiva åtgärder för att sänka företagens kostnader, skriver han på DN 
Debatt. Bland annat bör staten ta hela kostnaden för permitterade an-
ställda inom tjänstesektorn samt ge uppskov med betalning av bank- och 
hyresskulder. Sammanlagt handlar det om åtgärder för uppemot 100 
miljarder kronor i månaden under ett halvår.” (2020-03-25)

”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”, Dagens Nyhe-
ter. Magnus Henrekson, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter 
om åtgärder som kan rädda ekonomin. ”För att undvika en systemkol-
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laps, där företagskonkurser och snabbt stigande arbetslöshet leder till 
en krasch på finans- och bostadsmarknaden krävs nu att staten träder in 
med permitteringsersättning, ersättning för andra fasta kostnader och 
moratorium för vissa skulder. Även om detta skulle kosta 100 miljarder 
i månaden i ett halvår är det hanterligt.” (2020-03-25)

”Vi måste få hjulen att rulla igen”, TT och ett flertal tidningar, bland 
dem Svenska Dagbladet. Daniel Waldenström, intervjuas om coronakrisen: 
”Den här krisen är till skillnad från många andra tidigare kriser kopplad 
till en politisk intervention. Det gör att väldigt sunda verksamheter kan 
sopas undan bara för att politiker bestämt sig att stänga ned hela eko-
nomier – det vill säga en total kollaps”, säger han och fortsätter: ”Det är 
väldigt viktigt att regeringen tar in den ekonomiska konsekvensen i den 
här diskussionen i sin hantering av krisen omedelbart”. (2020-03-20)

”Professor: 600 000 jobb kan försvinna på tre månader”, Dagens 
Industri. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om att 600 000 jobb kan 
försvinna på tre månader på grund av coronakrisen. Från regeringen 
krävs ett krispaket i storleksordningen 100 miljarder kronor i månaden, 
säger han. (2020-03-20)

”Experter: Därför försvinner ungdomars jobb”, Arbetsmarknadsnytt. 
IFN-forskaren Fredrik Heyman intervjuas om hur automatiseringen 
påverkat de jobb som traditionellt sett varit ungdomars väg in på ar-
betsmarknaden. ”De jobb som anses vara i riskzonen för att försvinna 
inom en snar framtid är så kallade rutinjobb. Fredrik Heyman, forskare 
i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), säger 
att dessa typer av arbeten är lättare att automatisera. Statistik visar också 
att de jobb som kan kategoriseras som rutinjobb har minskat i betydelse 
de senaste 20 åren.” (2020-02-12)

”Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar va-
lutakursens känslighet”, Ekonomisk Debatt. Malin Gardberg, IFN, 
skriver i Ekonomisk Debatt om hur utländsk skuldfinansiering, till exem-
pel via obligationer och banklån, ökar en valutas känslighet för turbulens 
på finansmarknaden. Aktiefinansiering minskar istället känsligheten. 
(2019-12-04)
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”Konkurrenslagstiftning nyckeln till svenska entreprenörers 
framgång”, Dagens Industri. Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck 
och Lars Persson, IFN, skriver om svenska entreprenörers framgångar 
i en debattartikel i Dagens Industri. Det svenska näringslivet var näm-
ligen mer entreprenöriellt än det amerikanska under slutet av 1990- och 
början av 2000-talet. Heymans, Norbäcks och Perssons forskning visar 
att en anledning är ett omfattande mikroekonomiskt reformpaket som 
främjade dynamiskt företagande efter 90-talskrisen, något som vi kan 
lära oss av i dag. (2019-10-27)

”Carl Johan von Seth: Europas frihandel kan bli ett mäktigt kli-
matvapen”, Dagens Nyheter. I en kolumn i Dagens Nyheter hänvisas till 
Henrik Horn, IFN: ”En gränsskatt på koldioxid behöver inte alls stå i 
motsättning till frihandel.” (2019-09-09)

”Ny studie spräcker myten om riskkapitalister”, Sveriges Radio/
Ekonomiekot. Joacim Tåg, IFN, intervjuas av Ekot: ”Folk får sluta 
när riskkapitalbolagen kommer in, men nya anställs inom några år”, 
förklarar han och tillägger att de som faktiskt råkar illa ut när risk-
kapitalbolagen tar över, är de med svagast ställning på företaget. ”Den 
som har arbetsuppgifter som kan flytta till utlandet eller automatiseras 
löper större risk att bli arbetslös.” (2018-01-03)

”Studie: Därför bromsas kvinnors chefskarriärer”, Civilekonomen. 
Joacim Tåg, IFN, intervjuas av Civilekonomen som skriver: ”Kvinnor är 
smartare och har högre utbildning. Trots det springer männen om och 
får vd-positioner på större svenska företag. En ny omfattande studie 
bekräftar att barn är en bromskloss i kvinnors karriärer.” (2017-12-12)

”Why Does Sweden Have So Many Start-Ups?”, Atlantic Monthly. 
Den amerikanska tidskriften Atlantic Monthly skriver att efter Silicon 
Valley startas flest miljarder-dollar tech-företag per capita i Stockholm. 
Lars Persson, IFN, intervjuas och förklarar bland annat att ”fram till 
1991 missgynnade det svenska skattesystemet nya, små och mindre 
kapitalintensiva företag samtidigt som stora företag och institutionellt 
ägande gynnades”. (2017-09-28)

”Framtidens vinnare och förlorare: Så kommer arbetsmarknaden 



| 354 . GlObAlISERINGSPROGRAMMET Och TREDJE uPPGIFTEN

förändras”, TV4 Nyhetsmorgon. Mårten Blix, IFN, intervjuas i TV4s 
Nyhetsmorgon och förklarar att den höga invandringen och den pågå-
ende digitaliseringen/automatiseringen av arbetsmarknaden kommer att 
utmana den svenska modellen och Sveriges relativt höga ekonomiska 
jämlikhet. En av de saker som Blix pekar ut som nödvändig för att 
hantera de kommande förändringarna är att man vänjer sig vid ett behov 
att alltid vidareutveckla sin arbetskompetens för att förbli attraktiv på 
en föränderlig arbetsmarknad. (2017-02-16)

”Jobb försvinner raskt”, Dagens Industri. I en artikel om digitalise-
ring skriver DI att ”drygt hälften av alla jobb förutspås vara borta om 
tio år”. DI hänvisar till forskning av IFN-forskarna Fredrik Heyman, 
Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson och deras rapport ”Digitalise-
ringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt 
näringsliv”. (2016-10-17)

”Fler kvinnor i företagens styrelser är en bra affär”, Östra Småland. 
På tal om regeringens förslag om kvotering av kvinnor till bolagssty-
relser skriver Östra Småland om forskning från IFN av Johanna Rickne 
och Olle Folke: ”Man konstaterar rakt upp och ner att utrymmet för 
mediokra män krymper när de konkurrensutsätts av fler kandidater, i det 
här fallet kvinnor. Som följd av kvotering höjs den totala kompetensen 
i gruppen.” (2016-09-28)
Under den aktuella perioden har forskning från programmet också om-
skrivits i IFN:s nyhetsbrev och varit ämnen för IFN-podden. Samtliga 
poddavsnitt och nyhetsbrev finns att tillgå på www.ifn.se.

4.4 Externa konferenser och seminarier

IFN ska vara en källa till kunskap och information om frågor som är rele-
vanta för svenskt näringsliv. I denna anda medverkar institutets forskare 
regelbundet som föreläsare och deltagare i olika externa sammanhang 
där beslutsfattare, rådgivare och opinionsbildare möts. Exempel på ak-
tiviteter som forskare i Globaliseringsprogrammet deltagit i under den 
aktuella perioden är: 
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”EU and the Technology Shift”, seminarium i Bryssel om boken Eu-
ropaperspektiv 2020, Mårten Blix och Lars Oxelheim, 10 mars 2020.

”Digitization Based Automation: Evidence on Occupational and Job 
Dynamics”, CeSifo, Lars Persson, 28 november 2019.

”En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska 
näringslivet”, Finansdepartementet, Fredrik Heyman och Lars Pers-
son, 25 oktober 2019.

”What Prevents Women from Reaching the Top?”, Europeiska Central-
banken, Joacim Tåg, 21 oktober 2019.

 ”Konkurrensen på bankmarknaden – i ett svenskt och globalt perspek-
tiv”, Svenska Bankföreningen, Mårten Blix, 11 september 2019.

”Digitaliseringens effekter – hur kan svenska företag leda utveckling-
en?”, Handelshögskolan i Göteborg, Mårten Blix, 15 november 2018.

”What Is the Cost of Privatization for Workers?”, Southwestern Uni-
versity of Finance and Economics, Martin Olsson, 26 oktober 2018.

”Internationella investeringsskyddsavtal”, Columbia Law School, Hen-
rik Horn, 24 september 2018.

”Job polarization, Job tasks and the Role of Firms”, ILO/DARES, 
Fredrik Heyman, 19 juni 2018.

”Hur påverkar globaliseringen den svenska arbetsmarknaden?” SNS, 
Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, 5 juni 2018.

”Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Man-
agement Practices”, EEA, Fredrik Heyman, 23 augusti 2017.

”Vad är statens roll i näringslivet?”, Centerstudenter, Roger Svensson, 
14 juni 2017.

”Digitalization and Europe’s Social Model”, ECIPE, Mårten Blix, 5 
april 2017.

”On the Economic Consequences of Excessive Delistings”, ASSA, Jo-
acim Tåg, 6 januari 2017.

”Digitaliseringens dynamik”, ESO, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Nor-
bäck och Lars Persson, 16 juni 2016.
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4.5 Knut Wicksells centrum för finansvetenskap 

IFN och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet erhöll år 2011 er-
hållit ett 10-årigt finansieringsstöd från Vinnova för att bygga upp ett 
centrum för finansvetenskap. Centrumets verksamhet var geografiskt 
knutet till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet var att 
bedriva högkvalitativ forskning inom finansiell ekonomi och att upp-
muntra till ömsesidigt värdefullt samarbete med praktiskt verksamma 
ekonomer. Mer specifikt kom centrumets aktiviteter att fokusera på att 
utföra högkvalitativ forskning, att i samarbete med praktiker försäkra 
sig om att den forskning som bedrivs är relevant, att skapa en attraktiv 
miljö för forskning för att härigenom nå ut och kunna rekrytera nya 
forskare – på fast, tidsbegränsad eller gästforskarbasis – såväl nationellt 
som internationellt. 
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5 . Forskare

här anges de forskare som arbetat inom 
programmet .

5.1 Anställda

Niclas Berggren, docent
Forskningsområden: Diskriminering, institutionell ekonomi, 
integration, kulturekonomi, politisk ekonomi, politiskt beteende.

Carl Magnus Bjuggren, docent 
Forskningsområden: Arbetsmarknad, entreprenörskap, familje - 
företag, offentlig ekonomi. 

Mårten Blix, fil.dr
Forskningsområden: Digitalisering, fintech, offentlig eko-
nomi, sjukvård, teknisk förändring och utveckling, välfärdsstat.

Karin Edmark, universitetslektor
Forskningsområden: Utbildning. 
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Niklas Elert, fil.dr
Forskningsområden: Ekonomisk tillväxt, entreprenörskap.

Shon Ferguson, docent
Forskningsområden: Internationell handel, energi och lant-
bruk.

Malin Gardberg, fil.dr
Forskningsområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell 
utveckling, globalisering, internationella investeringar, kon-
sumtion, makroekonomi, teknisk förändring och utveckling, 
utvecklingsekonomi.

Magnus Henrekson, professor 
Forskningsområden: Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt, 
entreprenörskap, innovation, internationell ekonomi, offentlig 
ekonomi, skatter, teknisk förändring och utveckling, utbildning. 

Fredrik Heyman, docent 
Forskningsområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globa-
lisering, internationell handel, internationella investeringar, 
teknisk förändring och utveckling. 

Per Hjertstrand, docent
Forskningsområden: Beteendeekonomi, ekonometri, konsum-
tion. 

Henrik Horn, professor
Forskningsområden: Digitalisering, elmarknad, handelspoli-
tik, industriell ekonomi, industriell organisation, internationell 
handel, konkurrenspolitik.
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Nikita Koptyug, fil.dr
Forskningsområden: Auktioner, beteendeekonomi, ekonome-
tri, hushållens ekonomi, industriell organisation, konsumtion, 
riskhantering, spelteori.

Assar Lindbeck, professor
Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt 
metodfrågor. 

Dagmar Müller, fil.dr
Forskningsområden: Arbetsmarknad, ekonometri, familjefö-
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